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“Formar é partir da prática, provocar, 
 depois acompanhar uma transformação  

voluntaria de uma pessoa em todas 
 as suas dimensões; formar é 

 ajudar a construir competências, a 
 trabalhar a mobilização e a transposição  
de recursos; formar é parar de prescrever 

 e favorecer uma escolha pensada,  
esclarecida, levando em conta missões,  

projeto pessoal, expectativas, limites do  
oficio do professor; formar é ajudar a  

construir modelos de análise e de  
experiências e a conectá-los com 
 saberes extraídos da pesquisa.”  

 
(Marguerite Altet, Philippe Perrenoud  

e léopold Paqualy, 2003) 



 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou compreender quais representações sociais de formação 
continuada são compartilhadas por seus formadores. Tomamos como categorias 
centrais a formação e a formação continuada. Essas categorias foram 
compreendidas a partir da teoria das representações sociais, tendo como suporte 
Moscovici (1978, 2003, 2003a), Sá (1995, 1996, 1998, 1998a), Abric (1994,1998).  
Para atingir os objetivos propostos e atender às características do objeto, tomamos 
como encaminhamento metodológico a abordagem qualitativa. Para tanto, 
buscamos no Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL) os formadores 
colaboradores deste estudo. Como procedimento metodológico, a pesquisa contou 
com três etapas, quais sejam: análise da proposta de formação continuada do 
Centro, aplicação de um teste de associação livre a 20 formadores e, por fim, a 
entrevista semiestruturada com 10 formadores. A análise da proposta revelou que o 
CEEL propõe uma formação continuada com base na abordagem crítico-reflexiva, 
dando ênfase à questão da reflexão, da troca de saberes e do estudo teórico. O 
teste de associação livre indicou que os formadores entendem o termo formação, 
principalmente, voltado para a questão da formação de professores especificamente. 
Quanto ao termo formação continuada, o teste revelou que os formadores apontam 
apenas elementos positivos quando solicitados a falar sobre formação continuada. 
Com a entrevista e com o teste de associação livre foi visto que os formadores 
representam a formação continuada como um momento de curso e que isso 
desconsidera a dimensão individual do processo de formação. A pesquisa revelou a 
pessoa do formador como essencial ao processo de (re)significação de 
(re)configuração e de (re)conceitualização da formação continuada, no contexto das 
representações sociais, bem como que as  representações servem de guias de 
condutas para eles orientarem as suas praticas relativas aos professores que 
formam.  
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ABSTRACT 

 

 

This research sought to understand which social representation of continuous 
education is shared among its trainers. We took as central categories training and 
continuous education. These categories were understood from the theory of social 
representations based on Moscovici (1978, 2003, 2003a), Sá (1995, 1996, 1998, 
1998a), Abric (1994.1998). To achieve the proposed objectives and meet the object 
features, we  followed the methodology of qualitative approach. For this purpose, we 
looked for the trainers who would contribute to this study at the Center of Studies in 
Education and Language (CEEL). As a methodological procedure, the survey had 
three phases, such as: analysis of the CEEL continuing education proposal, 
application of a free-association test with 20 trainers and, finally, semi-structured 
interviews with 10 trainers. The analysis revealed that the CEEL proposal offers a 
continuous education based on critical-reflexive approach, emphasizing the issue of 
reflection, exchange of knowledge and theoretical study. The free-association test 
indicated that the trainers understand the term training mainly focused on teacher 
education issue. About the term continuous education the test revealed that trainers 
showed only positive elements when asked to talk about continuous education. With 
the interview and the test of free association it was seen that teachers represent the 
continuous education as a time of course and that it disregards the individual 
dimension of the training process. The survey revealed the person of the teacher as 
essential to the process of (re)signification, (re)configuration and 
(re)conceptualization of continuous education in the context of social representations, 
for these representations work as conducting guiders so they can orientate their 
practices related to teachers that train. 
 
 
 
 
Keywords: continuous education, trainers, social representations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Capacitação, aprimoramento, aperfeiçoamento, atualização, reciclagem ou 

formação continuada de professores? Todos esses termos, em um primeiro 

momento, parecem se referir à mesma coisa: formar professores. Não é raro 

encontrarmos no discurso de professores, coordenadores, gestores e autores a 

redução da formação continuada a um momento de capacitação, aprimoramento, 

etc. Mas, o que de fato significa formar continuadamente professores? Um momento 

de capacitação, aperfeiçoamento, etc., esgota o que a formação continuada é ou 

deveria ser? Questões como essas foram o que nos moveu na tentativa de 

compreender o que se pensa sobre a formação continuada de professores, bem 

como o que de fato ela significa. 

Diante disso, a formação continuada de professores se apresenta como o 

objeto de investigação desta pesquisa. A escolha pelo tema deste estudo se deu 

através de experiências que tivemos com outras pesquisas na área de formação 

continuada de professores enquanto estudante do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  

Com o apoio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC), no período de 2006.2 a 2008.1, investigamos os saberes da formação 

continuada de professores e suas representações nas práticas de sala de aula, 

como também a repercussão da formação na aprendizagem dos alunos.  

Com essas pesquisas, tivemos a oportunidade de investigar e acompanhar 

três importantes sujeitos da escola, quais sejam: o coordenador, que é o 

responsável por participar das formações – as chamadas formações em Rede – e, 

posteriormente, dentro do espaço escolar, fazer uma formação com os professores 

de sua escola; o professor, que participa das formações com o coordenador dentro 

da própria escola; o aluno, a fim de saber em que medida a formação continuada 

estava repercutindo em sua aprendizagem. 

Contudo, ao longo de nossas investigações – dentre outros achados –, 

percebemos que, embora a formação continuada de professores venha assumindo 

já há algumas décadas uma posição de destaque na área de pesquisas em 

educação, ainda existem problemas conceituais e práticos que necessitam ser 

aprofundados. Entre os problemas, destacamos: a falta de apoio (estagiários) aos 

professores quando a formação acontece dentro da própria escola com o 



15 

 

coordenador; a descontinuidade de algumas propostas de formação continuada em 

rede; a redução da formação continuada a capacitações, treinamentos, 

aperfeiçoamento, reciclagem, etc. Essa redução ou desmerecimento, ou, ainda, o 

descaso com a formação continuada, apreendidos nos discursos dos professores e 

coordenadores na pesquisa realizada anteriormente, foram o nosso ponto de 

partida, o qual se mostrou como uma grande inquietação em face do entendimento 

do porquê disso.  

Assim, motivada para dar continuidade à investigação sobre a temática da 

formação continuada de professores, nos propomos nesse momento a investigar 

outro sujeito de grande importância, embora pouco pesquisado: o formador de 

formação continuada. Este, segundo Pereira (2001), assume um duplo papel no 

sistema de formação – o de formando e o de formador, embora assumidos em 

tempos e espaços institucionalmente distintos. 

Para nos situarmos em relação ao que vem sendo discutido sobre o formador 

da formação continuada, procuramos fazer um levantamento de pesquisas que 

focam esses sujeitos.  

No Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da UFPE não 

encontramos dissertações ou teses que tenham o formador de formação continuada 

como principal sujeito de investigação, bem como são poucas as que, em nível 

nacional, se debruçam sobre eles, uma vez que o enfoque maior das pesquisas está 

sobre o formador da formação inicial. 

Fazemos referência à dissertação de Gomes (2008), da Universidade de São 

Paulo, que tem o formador da formação continuada como sujeito colaborador. A 

autora procurou investigar os processos de formação que os formadores de 

professores passaram para atuar na Rede Pública Estadual de Ensino do Estado de 

São Paulo em programas de formação em serviço. Gomes (2008) afirma que foi 

possível perceber a importância do papel do formador no processo de formação de 

professores. Contudo, os achados da pesquisa mostraram que o domínio teórico dos 

conteúdos do curso e da experiência como professor alfabetizador, ainda que 

fundamental, não é suficiente para atender às expectativas dos professores 

cursistas, que adentram no curso com um sem-número de dúvidas, queixas e 

problemas. Logo, para a autora, o formador precisa apresentar um olhar crítico e 

mais afinado sobre as propostas que implementa, principalmente no tocante ao que 



16 

 

é factível ou não de se propor aos professores, considerando a realidade na qual 

estes estão imersos cotidianamente. 

 Escolhemos como campo de investigação o Centro de Estudos em Educação 

e Linguagem (CEEL) e como sujeitos colaboradores da pesquisa os formadores que 

lá atuam, visto que o CEEL ocupa, no âmbito da formação continuada, uma posição 

de relevância e destaque, pois, atualmente, ministra formações não apenas no 

estado de Pernambuco, mas também em muitos outros estados do Brasil, 

atendendo às solicitações do ministério da educação e de secretarias da educação.  

A relevância deste estudo reside no fato de compreendermos a pessoa do 

formador como um agente essencial no processo de (re)significação, 

(re)configuração e (re)conceitualização da formação continuada, no contexto das 

representações sociais, bem como de acreditarmos que as representações dos 

formadores servem de guias de condutas para eles orientarem as suas práticas 

relativas aos professores que formam. 

 Diante disso, esta pesquisa tem por objetivo compreender as representações 

sociais de formação continuada compartilhadas pelos formadores do CEEL. Para 

atingirmos esse objetivo, será necessário também: 

 

• Conhecer o que o CEEL propõe como formação continuada; 

• Analisar, a partir dos discursos dos formadores, as representações sociais 

de formação continuada. 

 

 No que diz respeito à literatura, o que vem sendo estudado sobre a formação 

continuada de professores abarca um número importante e crescente de autores 

[Canário (1999); Nóvoa (1992); Aguiar (2004); Placo e Silva (2002); Christov (2002); 

Altet (2003); Perrenoud (2002); Freitas (2007); Placo e Silva (2002); Imbernón 

(2009); Amiguinho (1992); Pereira (2001), entre outros] que apontam para a 

insuficiência da formação inicial no desenvolvimento profissional do professor, para 

a necessidade de se considerar o saber do professor, para a escola como lócus de 

formação do docente, entre outros aspectos. 

Canário (1999) ressalta que os novos modos de pensar e organizar o trabalho 

exigem novos tipos de saberes, como: trabalho coletivo, pensar a organização no 
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seu todo, agir estrategicamente. No campo educacional, a escola é vista como 

espaço de formação construído pelos seus componentes, lugar em que os 

profissionais podem decidir sobre seu trabalho e aprender mais sobre sua profissão. 

O autor destaca a ênfase da formação na organização da gestão compartilhada. 

Com isso, percebe-se uma possibilidade de superar a fragmentação da formação e 

o descompromisso com a realidade escolar.  

Lesne e Mynvielle (1990) entendem a formação como processo organizado e 

intencional que faz parte de um processo contínuo e de várias formas de 

socialização que se identificam com a trajetória profissional de cada um. Para esses 

autores, a formação deve acontecer no contexto da escola, com os professores, de 

forma sistemática e que venha a romper com o modelo tradicional 

descontextualizado e dominante. Dessa forma, precisa-se reinventar maneiras de 

socialização profissional que priorizem o desenvolvimento pessoal e profissional do 

professor. 

Snoeckx (2003) afirma que a formação inicial foi considerada por muito tempo 

como aquela que permitiria aos professores manterem-se em exercício nas salas de 

aula até a sua aposentadoria. A autora ressalta que essa concepção está associada 

a uma certa maneira de apreender um ofício e, com isso, preparar-se para ele, 

através de sólidos conhecimentos de base, de uma formação metodológica rigorosa, 

de estágios, etc. Sabe-se que a autora faz referência a Genebra no final da década 

de 90 (século passado), entretanto, no Brasil, a formação inicial durante muito tempo 

foi tida como suficiente. O exemplo disso é que ainda perdura nas representações e 

práticas de muitos professores o descaso no que se refere à importância da 

formação continuada. 

A pesquisa realizada por Lima e Aguiar (2007) vem corroborar essa 

afirmação, uma vez que muitos dos sujeitos – coordenadores e professores da Rede 

Municipal de Ensino do Recife – entrevistados por elas apontaram a formação 

continuada como um “faz de conta” ou um espaço simplesmente para a troca de 

experiências, mostrando o descaso com a formação continuada. 

Diante dessa conjuntura, nos questionamos sobre como os formadores, que 

formam coordenadores e professores, representam a formação continuada, pois 

frequentemente ela tem sido compreendida como apenas um treinamento, momento 

de reciclagem, entre outros termos utilizados por professores e coordenadores. 
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A dissertação está estruturada em seis capítulos. O primeiro refere-se ao 

estado do conhecimento em formação continuada de professores. Este capítulo 

pretendeu não só conhecer o que pesquisas, em nível local e nacional, dizem em 

relação à formação continuada de professores, mas se justifica também pelo 

argumento de que discursos, impressos ou falados, podem contribuir na construção 

de representações sociais. 

No segundo capítulo apresentamos, com base em alguns teóricos, elementos 

que achamos essenciais à formação, bem como defendemos a concepção de 

formação continuada de professores em que este trabalho está fundamentado. 

No terceiro capítulo buscamos apresentar a estrutura do CEEL abordando 

aspectos tais como, origem, finalidade, dificuldades, entre outros. 

 O quarto capítulo trata de apresentar a teoria das representações sociais, 

desde sua origem até seus desdobramentos e conceitos. Para tanto, dialogamos 

com autores nacionais e internacionais que se dedicam a estudar essa teoria. 

O quinto capítulo consiste na construção da trajetória da pesquisa, desde os 

participantes ás considerações acerca dos métodos e dos momentos de coleta de 

dados, aos instrumentos utilizados, ás considerações acerca do procedimento de 

análise da proposta de formação continuada do Centro, do teste de associação livre 

e da análise das entrevistas. 

 O sexto capítulo aborda a análise e discussão dos dados coletados, quais 

sejam: o da proposta de formação do Centro, o teste de associação livre e as 

entrevistas semiestruturadas. 

 Por fim, fazemos algumas considerações nas quais rememoramos o objetivo 

e o percurso da pesquisa, assinalando os limites e os avanços deste estudo.  
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Sob os mais variados olhares e perspectivas, a formação continuada de 

professores tem adquirido um grande espaço nas pesquisas em educação. Basta 

considerarmos a quantidade de pesquisas apresentadas em eventos da área que 

têm essa temática como objeto de investigação para vermos que a formação 

continuada de professores tem ganhado espaço nos últimos anos. 

Assim, com o intuito de conhecer o que vem sendo discutido sobre a 

formação continuada de professores, optamos por realizar um levantamento 

bibliográfico a fim de conhecer pesquisas que tratam e como tratam dessa temática. 

Um estudo realizado por André (1999) sobre o estado da arte da formação de 

professores no Brasil é exemplo de que houve um aumento considerável nas 

pesquisas que focam a formação de professores e que, embora na década de 90 

(século passado) o tema da formação continuada tenha sido foco de poucas 

pesquisas, nos anos seguintes houve um crescimento importante. 

 Brzezinski (2009), em seu artigo sobre “A Pesquisa em Formação de 

Profissionais da Educação no GT8/ANPEd: travessia histórica”, também mostra que 

a formação continuada ganhou espaço nas pesquisas em educação. 

A opção por dedicar um espaço nesta dissertação para conhecer o que as 

pesquisas, em nível local e nacional, dizem em relação à formação continuada, recai 

sobre o fato de entendermos que discursos, sejam eles formais ou informais, 

impressos ou ouvidos, presentes no mundo da conversação, são responsáveis por 

contribuir na construção de representações sociais.   

 A escolha do PPGE da UFPE é justificada por ser nossa instituição de estudo. 

Portanto, achamos importante identificar como a formação continuada de 

professores vem sendo discutida neste programa.  

Já a escolha pela ANPEd se justifica pelo seu reconhecimento junto à 

comunidade científica da área de educação, uma vez que nas últimas avaliações da 

CAPES a ANPEd foi colocada na categoria de evento nacional „A‟ que, segundo 

Gama e Terrazzan (2008), está reservada aos eventos compatíveis com aqueles 

realizados por associações ou sociedades científicas em nível nacional, 

consolidados por sua qualidade e rigor na seleção de trabalhos comprovados. Outra 

questão que influenciou a nossa escolha diz respeito a esse evento contar com 

pesquisadores e autores de todo o País e também por ser relativamente frequente a 

publicação de trabalhos dos pesquisadores do PPGE da UFPE. 



21 

 

Ressaltamos que este estudo não pretende esgotar tudo referente à 

caracterização dos trabalhos apresentados sobre a formação continuada de 

professores dos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 da ANPEd, nem os 

trabalhos defendidos no PPGE.  No entanto, acreditamos que se trata de um estudo 

que poderá ser aprofundado posteriormente.  

O recorte temporal (2005-2009) feito por nós em relação à ANPEd se justifica 

pelo fato de que houve um crescimento considerável na produção científica que se 

dedica à formação continuada de professores desde a década de 90 (século 

passado) e, principalmente, nos anos 2000 em diante. Então, após checarmos as 

produções publicadas no GT8 da ANPEd de 2000 até 2009, percebemos que o 

maior número de pesquisas que envolvem a temática estudada se concentra nos 

anos 2005 em diante.  

A metodologia deste pequeno estudo sobre o estado do conhecimento em 

formação continuada caracteriza-se por uma pesquisa bibliográfica que consistiu, 

num primeiro momento, de uma seleção feita a partir dos títulos dos trabalhos do 

Grupo de Trabalho (GT8) de formação de professores da ANPEd e das dissertações 

do PPGE. Assim, todos os artigos e dissertações que em seu título apresentavam a 

expressão formação continuada, formação em serviço, capacitação e treinamento 

foram destacados para uma análise primária. Encontramos um total de vinte e um 

trabalhos nos cincos anos analisados da ANPEd e vinte e quatro defendidos no 

PPGE no período de trinta e um anos. 

No que se refere aos artigos da ANPEd, estudamos todos os trabalhos 

selecionados na íntegra. Já quanto aos trabalhos defendidos no PPGE, focamos os 

resumos das dissertações. Caso não esclarecessem suficientemente o conteúdo do 

trabalho, recorríamos a uma leitura da introdução, dos objetivos, do percurso 

metodológico e dos achados. Os trabalhos defendidos no PPGE serão apresentados 

a seguir. Posteriormente apresentaremos os da ANPEd, pois alguns trabalhos 

defendidos no PPGE são publicados e apresentados nesse evento. 
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1.1 Produção Científica do PPGE da UFPE em Formação Continuada de 

Professores  

 

Tomamos os últimos trinta e um anos do PPGE1 (1978/2009) e fizemos um 

levantamento das teses e dissertações defendidas que focaram a formação 

continuada de professores. Encontramos vinte e quatro dissertações e nenhuma 

tese. 

 
Tabela 1 – Quantidade de dissertações e teses defendidas pelo PPGE que 

tratam da formação continuada de professores 
 

Anos 70 Anos 80 Anos 90 Anos 2000 (até 2009) 

Teses  0 0 0 0 

Dissertações 0 0 3 21 

% 0% 0% 12,5% 87,5% 

 

Percebemos que, nas décadas de 70 e 80 (século passado), o PPGE não 

apresentou trabalhos sobre a temática da formação continuada de professores, só a 

partir da década de 90. Outro aspecto que precisa ser considerado refere-se à 

nomenclatura. Os primeiros estudos trazem termos como capacitação e não 

formação continuada de professores. Só a partir dos anos 2000 o termo passa a ser 

utilizado. Trataremos, a seguir, de apresentar brevemente esses trabalhos.  

 Dantas (1991) estudou as relações entre a política educacional de 

qualificação de educadores e sua implementação na escola pública de Pernambuco 

no contexto de um governo popular.  O estudo focou o programa de qualificação das 

educadoras do ensino fundamental durante o governo de Miguel Arraes (1987-

1990). A autora estava preocupada em mostrar que tanto a forma como se dava o 

processo de implementação quanto as condições de trabalho são fatores que 

determinam a motivação da maioria das educadoras. O estudo concluiu que, para as 

mudanças se concretizarem na escola pública, mais do que as condições de 

trabalho, as professoras precisam de um convencimento de que não podem estar à 

mercê das alterações periódicas das diversas políticas educacionais. 

                                                 
1
 Para termos acesso aos trabalhos do PPGE, utilizamos o CD “Trinta Anos de Pós-Graduação em 

Educação” da UFPE (1978-2008) e o site da biblioteca da UFPE 
http://www.biblioteca.ufpe.br/pergamum/biblioteca. 
 

 

http://www.biblioteca.ufpe.br/pergamum/biblioteca
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Aguiar (1997) investigou as representações sociais dos professores sobre 

capacitação. Os achados da pesquisa indicaram que os professores são favoráveis 

a programas de capacitação desde que respondam às necessidades da sala de 

aula. Entretanto, essa característica não se encontra nos programas de capacitação 

que foram sendo realizados na cidade do Recife. 

 Santos (1999) estudou como a formação em serviço tem contribuído para o 

docente das séries iniciais do ensino fundamental transpor para sua prática novas 

perspectivas do ensino de língua portuguesa. Os dados obtidos a partir da 

observação de três momentos de formação em serviço revelaram que esses 

momentos não conseguiam se transformar em espaço para a reflexão da prática do 

professor, assim como não davam conta nem da discussão acerca das mudanças 

no saber a ser ensinado, nem da forma de transpô-lo em sala de aula. Antes, 

elementos presentes nas situações de formação em serviço observadas atuavam 

como reforçadores de práticas tradicionais da escola. 

 Albuquerque (2000) investigou como se deu a recepção de um programa 

governamental de grande porte (TV Escola), apresentado pelo MEC como medida 

de impacto que coloca todos os professores de ensino fundamental do Brasil, ao 

mesmo tempo, em formação continuada a distância, para o surgimento de uma nova 

educação no País. Entre os resultados obtidos, constatou-se que os processos de 

formação continuada previstos pelo MEC não acontecem na escola observada e que 

ações isoladas realizadas a partir de iniciativas individuais não possibilitam a 

reflexão sobre a realidade contextual e sobre a política do MEC para a educação 

básica. Constatou-se também que há despreparo das pessoas responsáveis pela TV 

Escola e ausência de acompanhamento de suas ações. 

Santos (2001) buscou compreender o processo de formação continuada de 

professores do ensino médio. A autora analisa as políticas de qualificação docente e 

tenta investigar o que pensam os professores sobre a formação continuada. Os 

achados da pesquisa revelam que é importante haver políticas que viabilizem as 

condições necessárias para a formação docente no âmbito geral e na unidade 

escolar 

Lima (2002) buscou compreender quais representações sociais de 

capacitação docente, qual metodologia utilizada pelos professores capacitadores e 

qual avaliação têm os professores do ensino fundamental da Rede Municipal de 

Ensino de João Pessoa- PB, participantes dos cursos de capacitação. Os resultados 
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encontrados apontam uma capacitação docente descontínua e fragmentada, 

caracterizada por uma metodologia cansativa e ultrapassada.   

Mendes (2002) buscou analisar as representações sociais da informática na 

educação a partir dos professores que participavam de formações continuadas para 

a introdução da informática nas escolas da Rede Pública de Ensino de Pernambuco. 

Dentre os resultados encontrados, destaca-se que a formação interfere, direta ou 

indiretamente, no processo de implementação da informática na educação. 

Observou-se que os professores especialistas nessa área representam a informática 

como um suporte para o processo de ensino e aprendizagem associado à sua área 

de atuação e se aproximam mais do conhecimento de referência. Já os professores 

não especialistas tendem a representar a informática na educação para atender às 

demandas cotidianas.  

 Silva (2002) analisou as representações sociais de iniciativas de formação 

continuada dos professores no exercício em classes multisseriadas do meio rural. 

Os resultados desvendaram uma articulação entre o funcionamento sociocognitivo e 

sociocultural dos atores, permitindo compreendermos a contribuição da formação 

continuada na formação dos professores no que se refere às suas necessidades no 

contexto de trabalho.  

Borges (2002) analisou o estágio probatório do professor em início de carreira 

a partir de uma abordagem histórica na qual duas dimensões consolidam os 

pressupostos da pesquisa, os fundamentos legais sobre o estágio probatório e os 

conceitos teóricos sobre avaliação e formação continuada do professor. Os dados 

revelam que não existe uma política de acompanhamento do professor iniciante, em 

suas necessidades e dificuldades, que possibilite uma reflexão sobre as condições 

do exercício profissional docente. 

Almeida (2002) buscou analisar como estão sendo formados os professores 

das escolas públicas brasileiras para a utilização da tecnologia da informação na 

prática docente. Para isso, a autora realizou um estudo do processo de formação 

continuada de professores proposto pelo Programa Nacional de Informação na 

Educação. Os achados da pesquisa indicaram que a promessa de mudança das 

práticas escolares pela introdução da tecnologia da informação escrita no 

documento é oposta à forma como a tecnologia é usada pela escola, com fins 

motivacionais e em atividades meramente ilustrativas. Essa prática é decorrente de 
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uma formação pontual, centrada no produto, desvinculada da prática docente, que 

não habilita o professor nem para ser usuário dessa tecnologia.  

Freitas (2004) analisou o impacto da formação continuada de professores da 

EJA na Rede Municipal de Camaragibe, no período de 1997 a 2000, segundo o 

olhar que estes têm sobre sua prática docente. Os achados da pesquisa revelaram 

que os professores dessa modalidade de ensino apresentam uma grande 

defasagem de conhecimento político-pedagógico para desenvolver com estudantes 

da EJA um trabalho que garanta o desenvolvimento de aprendizagens básicas. 

Assim, a formação continuada específica para os professores da EJA é uma 

estratégia central para a decolagem da prática docente desses profissionais rumo a 

experiências educativas significativas para os alunos das camadas populares.  

 Souza (2004) propôs investigar as dificuldades e necessidades dos 

professores em formação na realização de atividades mediadas por ferramentas 

assíncronas de comunicação em um programa de formação continuada de 

professores. Este estudo verificou a importância do papel do instrutor e a 

necessidade de o ambiente utilizado propiciar condições, através de sua interface, 

que possam vir a suprir, ou reduzir, a ausência da interação face a face entre os 

participantes do curso de formação continuada. 

 Peixoto Filho (2004) analisou a experiência de curso de especialização lato 

sensu no Cento de Educação da UFPE buscando compreender em que modelo 

esse curso vem se expressando: se enquanto formação continuada articulada a uma 

proposta orgânica ou por demandas espontâneas. Os resultados da pesquisa 

indicaram que, apesar da expressiva demanda, a especialização lato sensu ocorre 

no interior da universidade de forma fragmentada, sem vínculo orgânico com os 

sistemas de ensino, mesmo que o debate crítico e a legislação vigente já apontem 

para sua realização de forma mais articulada. Os resultados apontaram também 

para a necessidade de reconceituá-la, recriá-la e aperfeiçoá-la, adaptando-a aos 

processos de aprendizagem articulados entre ensino, pesquisa e extensão, 

compatíveis com as exigências de enfoques globais e complexos de formação. 

Cunha (2005) buscou compreender os sentidos que os professores da 

educação superior, no âmbito do ensino privado, estabelecem sobre a formação do 

docente em cursos de pós-graduação stricto sensu. Os resultados apontaram que é 

no discurso da titulação presente no âmbito oficial legal que há um silenciamento 

quanto à identidade profissional socialmente construída nas práticas que trazem 
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uma marca de distinção e de diferenciação profissional em relação a outros grupos 

profissionais e ao discurso da formação, que se materializa como parte do processo 

de profissionalização na reflexão das práticas sociais e na construção dos saberes 

profissionais. 

  Sá (2005) estudou a formação continuada dos professores, partindo das 

referências definidas pelos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Estrangeira), investigando os impactos desses parâmetros no processo de formação 

continuada de professores de língua inglesa do ensino médio, em diferentes escolas 

públicas da Rede Estadual de Ensino de Petrolina, dando ênfase à especificidade do 

ensino de lnglês, ao saber docente e ao saber da experiência do professor do ensino 

médio. A pesquisa revelou que os estudos sistemáticos sobre os PCNs não foram 

suficientes como referencial para a orientação de sua prática docente no cotidiano 

escolar. A pesquisa também concluiu que os professores reconhecem a importância 

das formações, demonstram vontade em aprender e que valorizam a troca de 

experiências, mas ressalta que faltam ações sistemáticas de políticas de formação.   

Silva (2005) buscou analisar quais concepções de ensino de arte estão 

presentes no processo de formação continuada dos professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental, da Rede Municipal de Ensino do Recife, no período de 2001 a 

2004. Observou-se que, nos modelos conceituais da formação continuada de 

professores, o programa na Rede Municipal do Recife ainda vem sendo pautado por 

uma tendência liberal-conservadora, evidenciando-se, também, diferentes 

concepções de ensino como conhecimento, e, na prática formativa, o destaque é 

dado à concepção de arte como técnica e como expressão.  

Oliveira Filho (2006) investigou a formação continuada dos professores da 

Faculdade de Odontologia de Caruaru partindo da concepção que eles têm dessa 

formação, como eles a percebem, qual o seu impacto na/no 

construção/articulação/compartilhamento dos saberes docentes e como refletem 

sobre a prática exercida. A pesquisa mostrou que os docentes não têm formação 

pedagógica e que a formação continuada é que procura suprir essa lacuna. No 

entanto, por essa formação continuada ser semestral, fica muito a desejar e pouca 

contribuição traz para os professores, que, por sua vez, constroem os saberes 

necessários à docência universitária, ao longo de suas experiências pessoais e 

profissionais, em ambiente acadêmico ou não.  
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Palhares (2006) buscou investigar a formação continuada de professores de 

língua inglesa com o objetivo de desvelar as possíveis contribuições da formação 

continuada para a prática docente de tais professores da Rede Estadual de Ensino 

de Pernambuco. O estudo revelou que a formação continuada de professores tem 

contribuído para a produção de uma visão de ensino tecnicista e de reflexões 

técnicas sobre a sala de aula e para um processo de aprendizagem centrado nas 

necessidades, na realidade e na participação dos alunos. 

Santos (2006) investigou a viabilidade de um processo de formação 

continuada sobre estruturas multiplicativas a partir de sequências didáticas. Os 

achados da pesquisa mostraram que as professoras passaram a compreender as 

diferentes lógicas envolvidas em problemas de estrutura multiplicativa e a trabalhar 

com mais uma forma didática em sala de aula, que são as seqüências didáticas. 

Santos (2006) afirma que o processo de formação através de vivências de 

sequências didáticas e a organização pedagógica a partir delas foram fundamentais 

para que as professoras pudessem refletir sobre suas resoluções e sobre as 

resoluções de seus alunos. 

Correia (2007) buscou compreender qual o rebatimento na prática docente da 

formação continuada dos professores de educação física do ensino fundamental do 

3º e 4º Ciclos oferecida pela Rede Municipal do Recife-PE, em parceria com a 

UFPE. A autora diz que foi possível afirmar que há um rebatimento da formação 

continuada na prática docente pelo motivo de assumir o local de trabalho, o universo 

escolar, como base desse processo formativo e por assegurar propostas e projetos, 

plano de ensino, norteados pelas vivências e pelas experiências construídas pelos 

próprios professores e professoras junto ao conjunto de atores escolares. 

 Santos (2007) procurou investigar a concepção de formação continuada, a 

partir da literatura pedagógica sobre o tema, fazendo uma interlocução com a oferta 

de formação aos professores de Educação de Jovens e Adultos na Rede Pública 

Estadual de Ensino do Sertão do Moxotó-Ipanema/Arcoverde-PE. O autor apontou 

para a necessidade de uma formação continuada que enfatize não somente os 

conteúdos teóricos, mas também, e principalmente, o fazer pedagógico desses 

professores, ou seja, uma formação continuada que não dissocie a teoria da prática 

e que considere o professor como um profissional em processo de formação 

constante. 
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 Costa (2008) pesquisou a formação continuada com o foco voltado para os 

professores de matemática, através da investigação sobre as/os políticas/programas 

de formação e as implementações para a prática docente. Os resultados permitiram 

constatar que em dois dos três municípios investigados há uma política de formação 

definida; já no terceiro, há uma proposta que muda a cada governo. Observou-se 

também que existe uma carência no que se refere à escuta da fala dos professores 

no momento da formação continuada. 

 Não poderíamos deixar de fazer referência aos trabalhos defendidos no 

PPGE nos anos de 2009 e 2010. 

Conrado (2009) buscou compreender como os programas de formação 

continuada oferecidos por dois museus do Recife aos professores de arte 

possibilitam sua formação multicultural. O autor observou que as formações nos 

museus caracterizam-se por uma rede de relações e mediações entre atores das 

instituições participantes desse esforço para um processo dinâmico com vistas à 

formação continuada e multicultural de professores. Mas os resultados indicaram a 

necessidade de mais apoio por parte das secretarias de educação, dos gestores 

escolares, dos diretores de museus e patrocinadores culturais, numa ação de 

parceria simultânea, na forma de investimentos e divulgação, a fim de que a 

formação nos museus possa fazer parte do processo de formação continuada dos 

professores. 

 Tabosa (2009) investigou as práticas de formação continuada para o 

desenvolvimento profissional dos professores em início de carreira. Os achados 

revelam que não existe na rede uma política própria de formação continuada. Ao 

contrário, existem práticas formativas instrumentalistas que privilegiam o trabalho 

com disciplinas específicas. A autora também concluiu que existe uma centralidade 

nos métodos de ensino e que a contribuição desses processos formativos para o 

desenvolvimento profissional mostra-se restrita, ignorando o processo socio-histórico 

dos sujeitos.  

Essas pesquisas realizadas pelos alunos do PPGE da UFPE servem de 

embasamento para situar-nos a respeito do que vem sendo discutido sobre temática 

da formação continuada de professores. 
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1.2 Produção Científica da ANPEd em Formação Continuada de Professores: 

2005-2009.  

 
Tabela 2 – Quantidade de artigos apresentados no GT8 da ANPEd por 

categoria de análise 
 

CATEGORIAS DE ANÁLISE N° % 

Programas de Formação Continuada 5 23.8 

Necessidade de Formação Continuada 5 23,8 

Políticas de Formação Continuada  3 14,3 

Estado da Arte 2 9,5 

Multiculturalidade 1 4,7 

Docência Universitária  1 4,7 

Currículo  1 4,7 

Identidade Profissional  1 4,7 

Formação continuada e diversidade 1 4,7 

Formação continuada e inovações pedagógicas 1 4,7 

TOTAL 21 100% 

 

 

1.2.1 Programas de formação continuada de professores 

 

 Dos vinte e um trabalhos analisados, cinco se debruçaram sobre a 

investigação de alguns programas de formação continuada de professores. Desses 

cinco trabalhos, quatro apontam saldos positivos ante os programas de formação 

investigados.  

 O primeiro buscou fazer um levantamento dos programas de formação 

continuada em centros e museus de ciências no Brasil, caracterizando os modelos 

de formação que estão sendo adotados. Foi apontado pelos autores que, embora 

nas décadas de 60 e 70 do século passado a maioria dos programas de formação 

continuada fossem baseados num modelo clássico, na atualidade existe uma maior 

incidência de programas formativos nos modelos prático-reflexivo e emancipatório-

político, nos quais o professor que participa da formação continuada tem a 



30 

 

oportunidade de fazer reflexões sobre a sua prática, sobre a autonomia docente e 

discutir problemas educacionais de uma forma mais ampla. 

 A segunda pesquisa apresenta as interfaces de um programa oficial de 

formação continuada (PROFA). No entanto, o que nos chamou a atenção neste 

estudo foi que, enquanto a grande maioria das pesquisas na área de formação 

continuada de professores se detém a investigar mais assiduamente os professores 

cursistas, esta se destaca por analisar a formação do formador do PROFA. Chegou-

se à conclusão de que existe uma coerência entre a dinâmica de formação dos 

formadores e a proposta prescritiva do MEC, as quais visam trazer reflexões sobre a 

profissionalização docente e orientações políticas para o programa de formação 

continuada.  

 A terceira pesquisa buscou analisar o desenvolvimento da formação continuada de 

professores, dentro do Programa de Desenvolvimento Continuado –Parâmetros em 

Ação, do Ministério da Educação (MEC), como referencial de formação continuada e 

coletiva de professores da área de Ciências na Rede Municipal de Ensino. Chegou-

se à conclusão de que o programa Parâmetros em Ação propiciava aos professores 

um espaço para reflexões e discussões atuais sobre diversas temáticas, bem como 

de que os professores, através dos encontros continuados, estimularam o 

desenvolvimento da interdisciplinaridade nas escolas, principalmente, através do 

desenvolvimento de projetos. 

A quarta pesquisa pretendeu identificar as modificações nas representações 

sobre os saberes para a docência em educação física das professoras que 

participaram do Programa Especial de Formação Universitária realizado no período 

2003/2004, o qual atendeu aos educadores da infância das redes municipais de 

ensino paulistas. Os achados revelaram que as professoras que frequentaram o 

programa experimentaram, ao longo do processo de aprendizagem, diferentes níveis 

de representação sobre os saberes específicos da educação física, desde a falta de 

sentido para a educação física até um entendimento como um saber importante no 

processo formativo do cidadão. Assim, os autores afirmam que o Programa trouxe 

benefícios às professoras que participaram e que a mudança nas representações é 

fundamental para a qualidade da ação que a professora regente desenvolverá na 

escola. 
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Entretanto, a quinta pesquisa que encontramos aponta resultados que não 

são tão satisfatórios. Foi realizada pelas autoras uma análise do Programa 

EducAmazônia. Chegou-se ao resultado de que, apesar dos esforços despendidos 

por este programa – pensar a prática, a autonomia, etc. –, devido à precariedade 

das condições de trabalho dos professores do campo, existe uma dificuldade 

significativa quando se fala em mudanças trazidas pela formação continuada.  

 

 

1.2.2 Necessidades de formação continuada 

 

 Um aspecto que, particularmente, nos chamou a atenção foi que, das vinte e 

uma pesquisas que analisamos, cinco tinham como foco analisar quais as 

necessidades de formação dos professores.  

Embora a formação continuada tenha se tornado foco para a resolução de 

problemas da educação e ganhado espaço nos últimos anos nas pesquisas, as 

práticas de formação muitas vezes não condizem com o que realmente é necessário 

à realidade dos professores.  

Partindo desse pressuposto, as cinco pesquisas ressaltam que se faz 

necessário ouvir os professores a fim de saber quais são suas reais necessidades. 

Elas apontam como resultado que os professores colocam como urgente: que haja 

vínculos afetivos entre a formação inicial e continuada; que a formação continuada 

deixe de se efetivar sob modalidades precárias que desconsideram as necessidades 

profissionais dos professores; por fim, que os programas de formação não devem 

ser planejados de forma isolada, uma vez que os professores são sujeitos desse 

processo de construção pessoal e profissional.  

 

1.2.3 Estado do conhecimento em formação continuada 

 

 Nos últimos anos, houve um crescimento considerável nas pesquisas que 

tratam da formação continuada de professores. Como resultado disso, encontramos 

duas pesquisas que tratam de fazer um levantamento do estado do conhecimento 

em formação continuada.  

 Uma das pesquisas se propõe especificamente a mapear e analisar – em 35 

trabalhos encontrados dos anais do ENDIPE e GT8 de formação da ANPEd – quais 
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as propostas de formação continuada de professores para, então, compreender o 

papel dessas propostas nas práticas docentes. Já a outra buscou analisar os 

resumos das dissertações e teses disponíveis no Banco de Teses da Coordenação 

de Aperfeiçoamento e de Pessoal de Nível Superior (CAPES), defendidas entre 

1987 e 2006, e também os pôsteres e trabalhos apresentados de 2000 a 2007 no 

GT8 de formação da ANPEd. 

 Os resultados dessas duas pesquisas, a partir das análises dos trabalhos 

mencionados, chegaram à conclusão de que têm ocorrido avanços no sentido de a 

escola tornar-se o espaço privilegiado para as realizações de ações formativas, 

embora muitas vezes essas ações tenham se centrado mais num modelo tradicional 

de formação, que privilegia a formação individual. 

 Outro achado revela que a formação continuada ainda está associada à ideia 

de acúmulo de ações formativas que muitas vezes são desarticuladas. Faz-se 

necessário que a formação continuada de professores 

 
passe a ser encarada como uma ferramenta que auxilia os 
educadores no processo de ensino e aprendizagem de seus alunos, 
na busca de novos conhecimentos teórico-metodológicos para o 
desenvolvimento profissional e a transformação de suas práticas 
(PRADA, FREITAS e FREITAS, 2010, p. 374). 

 

 Logo, a formação continuada de professores precisa ir além do acúmulo de 

ações sem articulações entre si e entre a realidade e a necessidade dos 

professores. 

 

1.2.4 Políticas de formação continuada 

 

 Três trabalhos que encontramos investigaram políticas de formação 

continuada. O primeiro era referente à política desenvolvida pelo Sistema Municipal 

de Ensino de Vitória do Espírito Santo; o segundo, referente às contribuições e 

limitações da política de formação de uma Rede Municipal de Ensino do litoral de 

Santa Catarina; e o terceiro faz uma análise da gestão do processo de formação 

continuada de professores do Sistema Municipal de Ensino de Niterói. 

 Os três trabalhos afirmam em seus resultados que a política de formação 

continuada não tem conseguido atender às necessidades de formação dos 

professores. Como limitações, apontam que há uma insuficiência e uma baixa oferta 
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de formação continuada, e que muitas vezes não existe uma articulação entre uma 

ação e outra. Evidencia-se, assim, que existe uma necessidade de redimensionar as 

políticas de formação por meio de articulações de diferentes modalidades 

formativas. 

 A segunda categoria que apresentamos – necessidade de formação 

continuada – aponta que pesquisas estão partindo da escuta de professores a fim de 

saber quais as suas necessidades em relação à formação continuada. Acreditamos 

que isso seja fundamental para que políticas de formação sejam pensadas a partir 

das necessidades de professores. Quem sabe, assim, não tenhamos formações que 

atendam melhor àquilo que esperam e de que necessitam os professores. 

 

1.2.5 Multiculturalidade e formação continuada 

 

 Uma temática de grande importância, porém pouco pesquisada, é a 

concernente à multiculturalidade e formação continuada de professores. Entre os 

vinte e um trabalhos que encontramos, um tratou de se debruçar sobre esse tema. 

 O estudo buscou analisar o impacto de uma ação de formação nas 

concepções e práticas dos professores que participaram da formação continuada, 

procurando levantar possíveis contribuições para a formação e sensibilização de 

suas identidades multiculturais diante dos desafios da educação pública atual.  

 Os achados da pesquisa mostraram que a ação de formação serviu como um 

instrumento multicultural para aqueles professores que estiveram envolvidos em 

todo o processo, bem como proporcionou um crescimento pessoal, profissional e 

revisão de conceitos. Dentro de uma perspectiva multicultural crítica, foi possível 

evidenciar o papel transformador que ele efetivou, mudando a visão errônea e 

particular que existia sobre os profissionais do ensino público ao superar 

expectativas e derrubar estereótipos sobre os mesmos. Assim, o curso também 

serviu para clarificar a existência de conflitos entre as instituições envolvidas, 

diminuindo as distâncias entre secretaria de educação, universidade e escola.  

 

1.2.6 Docência universitária e formação continuada 

  

 A formação continuada com foco nos docentes universitários é uma temática 

pouco investigada. Encontramos uma pesquisa que analisou a formação continuada 
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de professores universitários a partir de interações sociais que acontecem no 

exercício profissional, buscando ressaltar as interações e as mediações 

significativas na construção do conhecimento e das formas de ação, explicitando as 

modalidades e as atividades que contribuem para a reflexão sobre as práticas de 

formação continuada. 

Os resultados da pesquisa apontam para a ideia de que a formação é um 

processo ininterrupto no qual a participação do outro tem relevância significativa, em 

movimento contrário ao da fragmentação, do isolamento e da expropriação de 

pensamentos e ações. Isso implica a possibilidade de articulações entre a atuação 

do professor, o espaço de reflexão coletiva e o aperfeiçoamento constante das 

práticas educativas. 

 

1.2.7 Currículo e formação continuada 

 

 Encontramos uma pesquisa que buscou investigar como os professores 

praticam o espaço/tempo de formação continuada a partir das reuniões das áreas 

curriculares do Ensino Fundamental II do Sistema Municipal de Educação de Vitória-

ES. 

Tais reuniões são encontros quinzenais institucionalizados pela Secretaria 

Municipal de Educação, com horários garantidos semanalmente, nos quais 

professores e professoras de uma mesma disciplina se reúnem para discutir 

questões da própria área do conhecimento, ou outras decididas pelo grupo de 

professores e o coordenador de cada área. Assim, a autora se propõe a analisar as 

possibilidades e os limites dessas reuniões de formação. 

Os achados apontaram que a formação continuada como lugar praticado 

nessas ocasiões é atravessada por processos locais e globais, por processos 

histórico-sociais, por tendências políticas, por antagonismos, conflitos, desejos, 

necessidades, angústias, solidariedade, dúvidas, trocas, enfim, por atravessamentos 

que constituem a vida de professores e professoras e que marcam as autorias, as 

criações, as reinvenções, as maneiras de fazer e saber de cada um e da 

coletividade.  
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1.2.8 Identidade profissional e formação continuada 

 

 A última categoria que destacamos refere-se à formação continuada e à 

identidade profissional. A pesquisa que encontramos busca trazer algumas reflexões 

sobre as implicações dos processos de formação continuada para a construção da 

identidade profissional do professor.    

 Os resultados permitiram constatar que, para além de elementos constitutivos 

da identidade profissional, a formação é algo extremamente valorizado pelo 

professor. Ressalta-se, ainda, como resultado relevante deste estudo, a influência 

da formação continuada sobre a identidade profissional. As condições de trabalho do 

professor, a falta de reconhecimento e valorização social são patentes em seus 

depoimentos. Inerente à identidade docente, a crise se manifesta no cotidiano 

desses professores através da baixa autoestima e do pouco reconhecimento de si 

pelos outros. Desse modo, os resultados demonstram que não é o papel assumido 

socialmente, o ser professor, que incomoda. São, sobretudo, o desprestígio social e 

a progressiva degradação da profissão e da sua identidade social que os deixa 

desmotivados. 

 

 

1.2.9 Formação continuada e diversidade 

 

A pesquisa que uniu essas duas temáticas – formação continuada e 

diversidade – buscou compreender o processo de formação para a diversidade. 

Diversidade aqui entendida como uma gama imensa de diferenças raciais, de 

gênero, culturais, físicas, mentais, religiosas entre os seres humanos. Dentre os 

achados da pesquisa, foi ressaltado que, enquanto não houver uma interação dos 

processos de formação continuada das vozes dos professores com suas práticas 

docentes e o envolvimento de todo o contexto escolar, não será possível obter os 

resultados esperados, isto é, mudanças estruturais no interior da escola, com 

consequente melhora na qualidade do ensino e atendimento à diversidade humana. 
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1.2.10 Formação continuada e inovações pedagógicas 

 

 A pesquisa que uniu a temática da formação continuada de professores e 

inovações pedagógicas, pretendeu entender o percurso desenvolvido por 

professores do ensino fundamental de uma escola do Distrito Federal, durante a 

implantação e implementação de processos pedagógicos considerados inovadores, 

e seus impactos na formação continuada, no período de 1995 a 2004. 

Os achados revelaram que os professores percebem as inovações como 

necessárias, no entanto raramente propõem ações ou projetos inovadores, mesmo 

havendo abertura para tal, pois argumentam que sentem insegurança diante do 

novo, falta de domínio de princípios pedagógicos, resistência dos professores à 

mudança, falta de tempo e ausência de modelos. Por fim,  conclui-se que fatores 

como os apresentados pelos professores, associados às restrições de natureza 

curricular e administrativa, colocam-se como dificuldades para a implementação de 

processos inovadores na escola. 

 

 

1.3 Algumas Considerações 

 

Percebemos que a temática discutida foi, nos anos que analisamos, 

investigada com uma grande variedade de perspectivas. Vimos também muitos 

avanços na formação continuada de professores. Um deles quando algumas 

pesquisas se dedicam a estudar as necessidades de formação dos educadores, 

pois, embora a formação continuada tenha ganhado espaço nos últimos anos, as 

formações muitas vezes não atendem ao contexto dos professores.  

Entretanto, também encontramos achados sobre a formação continuada que 

ainda mostram o quanto temos que avançar, como, por exemplo, nas políticas de 

formação que muitas vezes são pensadas desconsiderando a realidade dos 

professores. Ou, então, os programas de formação continuada que, por vezes, são 

importados de uma realidade, em que houve resultados positivos, mas que não 

garante seu sucesso em outros contextos. 

 Pelo fato de a própria essência da formação continuada ser dinâmica, 

acreditamos que ela estará sempre sendo (re)pensada, e sempre outras questões e 
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outros elementos constituintes da formação estarão sendo objetos de reflexão – seja 

por pesquisadores, por formadores ou por teóricos. 

 Este capítulo nos ajudou a conhecer o que está sendo pesquisado sobre a 

formação continuada de professores. E, como dissemos anteriormente, esses 

discursos sobre a temática em questão podem se constituir como veículo para a 

construção de representações.   

Dando continuidade à discussão sobre a formação continuada de 

professores, o capítulo seguinte está destinado às sistematizações sobre a temática. 

Nele tentamos fazer um diálogo com alguns autores estudiosos do tema, na 

tentativa de esboçar uma noção de formação, bem como situar algumas mudanças 

ocorridas no século XX e as repercussões na formação continuada de professores, 

e, por fim, fazemos algumas considerações acerca do formador.   
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2 – FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: ALGUMAS 

REFLEXÕES 
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2.1 Noções Sobre a Formação Continuada de Professores: em busca de um 

conceito 

 

A discussão da formação continuada de professores é recente. Segundo 

Palma Filho e Alves (2003), até o início dos anos 70 não se tinham notícias de uma 

ação sistematizada do poder público que se preocupasse em formar 

continuadamente os professores.  

Dos anos 70 (século passado) pra cá, assim como qualquer nova noção, a de 

formação continuada de professores com o passar do tempo, foi sendo amadurecida 

e ganhando outros olhares e perspectivas. No início, era denominada 

aprimoramento, reciclagem, atualização ou capacitação. Hoje se fala em formação 

continuada – ou permanente em alguns casos. Mas será que aprimoramento, 

reciclagem, atualização ou capacitação, muitas vezes confundidos com formação 

continuada, não reduzem o que de fato esta última abrange? Para ser formação 

continuada – e não apenas aprimoramento, reciclagem, atualização ou capacitação 

–, que elementos se fazem necessários? São esses os questionamentos que ao 

longo deste capítulo tentaremos esclarecer.   

Embora seja recente a discussão sobre formação continuada, é crescente o 

número de autores que a discutem, como inúmeros são os artigos, os livros e as 

pesquisas que tratam dessa temática. Diante disso, não foi fácil a tarefa de elegê-

los. Obviamente, muitos outros autores poderiam estar presentes na discussão que 

se segue, mas acreditamos que os teóricos que abordamos nos dão suporte 

suficiente para a noção de formação continuada que defendemos, ou seja, aquela 

que é dinâmica, que provoca, que transforma, que leva à reflexão, enfim. 

Definir a formação continuada de professores não é algo fácil. Acreditamos 

também que seja impossível esgotar todos os elementos da formação continuada 

num único texto, ou que algum livro, por mais reflexões que traga sobre essa 

temática, conseguiu esgotar a complexidade que envolve formar professores. 

A cada autor que conhecemos e sobre cujas ideias nos debruçamos, 

percebemos que trazem ao menos um elemento, uma característica ou uma reflexão 

sobre a formação continuada de professores ,que possuem caráter particular e que 

algumas vezes se complementam ou divergem. Uns dão mais ênfase aos aspectos 

referentes à importância da reflexão no processo de formação; outros, mais à 

questão da relevância da colaboração entre formadores e professores; outros, ainda, 
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focam os aspectos referentes ao fato de a formação incidir sobre as situações 

problemáticas da realidade de dado grupo de professores; outros focam, ao mesmo 

tempo, todos esses aspectos, dentre outros, favorecendo a percepção de que definir 

a formação continuada não é fácil, ou que num único texto esgotar todos os seus 

elementos é impossível. 

Diante isso, acreditamos que a formação continuada será (re)pensada, e 

outras questões e elementos constituintes da formação serão objetos de reflexão – 

seja por pesquisadores, seja por formadores, seja por teóricos, etc. – na medida em 

que o contexto, social e político, no qual a sua prática esteja inserida, passe por 

mudanças, visto que a própria essência da formação continuada é dinâmica.  

Sem a pretensão de esgotar tudo referente à formação continuada de 

professores, tentaremos, ao longo de nossas reflexões, esboçar o que entendemos 

como essencial à formação continuada, trazendo elementos que achamos 

fundamentais para que ela se constitua enquanto formação, dialogando com alguns 

autores – e fazendo-os dialogarem entre si – que discutem essa temática. 

Christov (2002) afirma que os termos até pouco tempo utilizados, como 

treinamento, capacitação e reciclagem, reduzem a construção da autonomia 

intelectual do professor, pois se fundamentam em propostas previamente 

elaboradas a serem apresentadas aos professores no intuito de que as 

implementassem nas salas de aula, obedecendo à lógica de cursos padronizados 

criados e pensados por experts para um grupo de “pobres e ignorantes professores”. 

Segundo Aguiar (2004), os termos treinamento, aperfeiçoamento, capacitação 

e reciclagem desenvolveram-se no Brasil com o golpe militar de 1964, no período do 

modelo autoritário, para atualizar os professores sobre as mudanças no sistema 

educacional. A utilização desses termos na educação produzia a sensação de estar 

numa indústria treinando os operários para manusear máquinas. Assim, termos 

como treinamento e reciclagem significam preparar o indivíduo para os 

conhecimentos, habilidades e atitudes que irão maximizar a competência individual, 

com vistas a melhorar o desempenho da organização.  

No que se refere à educação, tais conceitos (treinamento, capacitação, 

reciclagem) significam preparar os docentes para a efetivação de uma prática 

repetitiva, acrítica e mecânica, assumindo uma característica eminentemente 

prescritiva, normativa, fundamentada em modelos preestabelecidos. Logo, a 
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preocupação está reduzida ao ato pedagógico isolado do contexto social mais 

amplo.  

A formação continuada que defendemos está de acordo com o que Freitas 

(2007, p.25) afirma: 

Muitas vezes denominamos “formação continuada” modelos 
formativos convencionais de transmissão, tais como: treinamentos, 
reciclagem ou capacitação. Mesmo quando esses formatos 
assumem funções bem específicas em termos de objetivos, 
conteúdos e tempo de duração e modalidades (...) todos têm como 
elementos constitutivos a ausência de mecanismos efetivos para 
acompanhar, de forma efetiva, a prática docente concreta dos 
professores. 

 

Para esse autor, a formação continuada não deve ser confundida com ações 

pontuais ou extensivas de formação, pois os efeitos são bastante limitados. A 

formação continuada, na visão do desenvolvimento profissional, implica, 

 
além dos mecanismos de acompanhamento da prática docente, uma 
avaliação periódica das ações desenvolvidas e uma identificação das 
demandas de formação, localizadas com base nas dificuldades 
expressas pelos próprios professores no exercício de sua atividade 
profissional (idem, p.25).   

  
 

A formação continuada que defendemos é compreendida como um processo 

complexo e multideterminado que ganha materialidade em múltiplos(as)  

espaços/atividades, não se restringindo a cursos e/ou treinamentos, estimula a 

busca de outros saberes e introduz uma fecunda inquietação contínua com o já 

conhecido, motivando viver a docência em toda a sua imponderabilidade, surpresa, 

criação e dialética com o novo (PLACCO e SILVA, 2002). 

A formação continuada, assim pensada e desenvolvida, envolve duas 

questões fundamentais no processo de constituição do sujeito que é/está sendo 

formado: a individualidade e a coletividade. Ela não pode ser reduzida a um tempo e 

espaço convencionais de formação, muito embora os momentos de formação no 

coletivo sejam  de extrema importância para a formação do professor – e, em 

hipótese alguma, estamos negando as contribuições que esses momentos em 

coletivo podem dar aos professores.  

Mas estamos chamando a atenção para que a formação não seja reduzida só 

aos momentos de formação no coletivo. Um professor, ao comprar um livro ou ao 
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assistir a uma palestra, por exemplo, está em processo de formação continuada, 

bem como, nos momentos de formação continuada em coletivo, o seu interesse e a 

mobilização pessoal requerem a sua individualidade enquanto sujeito, no intuito de 

que a formação coletiva não seja apenas uma obrigação ou simplesmente um 

cumprir de tarefas.  

Outra questão importante é apontada por Nóvoa (1992). O autor sugere que a 

formação continuada esteja fundamentada na experiência profissional, porém não se 

deve ficar nos saberes da experiência, é preciso um trabalho reflexivo e crítico sobre 

a prática.  

Concordando com Nóvoa (1992), ressaltamos a importância do enfoque 

teórico nas formações continuadas, embora seja comum que na formação 

continuada as reflexões estejam apenas ao nível da experiência, e as discussões 

teóricas sejam esquecidas, deixando a formação apenas no âmbito das experiências 

compartilhadas. Ressaltamos o valor tanto dos saberes da experiência dos 

professores em formação – pois a formação continuada precisa partir da realidade 

destes e dos problemas reais de cada contexto – quanto da discussão da teoria nos 

momentos da formação, porquanto o enfoque apenas num desses aspectos 

(saberes da experiência ou discussões teóricas) empobrece a formação.    

Canário (1999, p.11) aponta que há muito tempo a formação tem sido 

encarada como um espaço em que os professores irão receber os saberes – que 

serão transmitidos a eles – e, por sua vez, terão de, através de seu exercício 

profissional, aplicá-los em sala de aula. Esse autor afirma que essa visão é redutora 

e inadequada, principalmente em se tratando de professores “condenados” a lidar 

com a singularidade, a complexidade e a incerteza” em sua profissão. 

Essa concepção da aplicabilidade em sala de aula dos saberes da formação 

vê a prática profissional do professor em “receitas”, em que é possível uma 

aplicação generalizada, independentemente dos contextos, sejam eles sociais, 

políticos, econômicos e/ou culturais. Baseado nisso, Canário (1999) sugere quatro 

questões fundamentais para reequacionar o processo de profissionalização de 

professores. 

O primeiro seria o que ele chama da “reciclagem” à “recursividade”. A ideia de 

que o conhecimento precisa ou pode ser reciclado reside na perspectiva de 

acúmulo, de soma de conhecimentos, ao contrário da recursividade, que abrange 

uma ideia mais ampla quanto à formação do professor, baseando-se na perspectiva 
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de que o sujeito é o principal recurso da sua formação. Logo, “formação 

corresponde, no essencial, a um processo de mudança de representações que o 

formador pode induzir ou facilitar, confrontando permanentemente os profissionais 

em formação com visões “outras” do exercício da profissão” (p. 13). 

O segundo seria “das qualificações” às “competências”. O autor chama a 

atenção para a distinção entre esses dois conceitos que muitas vezes não têm sido 

compreendidos corretamente. Ele enfatiza que a qualificação diz respeito à 

aquisição e à certificação de saberes, que se remetem para o universo dos títulos, 

diplomas, graus e certificados, enquanto as competências se referem ao processo 

pelo qual a qualificação se torna eficiente e se atualiza numa situação de trabalho 

(CANÁRIO, 1999). Ou seja, as competências 

 
não são um estado nem um adquirido de formação. Só são 
compreensíveis “em ato”, e daí o seu caráter finalizado, contextual e 
contingente. É neste sentido que as competências são emergentes 
dos contextos e da ação profissional (e não prévias) o que significa 
que a produção de competências supõe uma situação 
comunicacional (idem,p.27). 

 

Por conseguinte, a qualificação é adquirida, enquanto as competências são 

produzidas em contexto.  

A terceira seria da “formação individual” à “formação coletiva”. Canário (1999) 

remete à importância da contextualização da formação profissional, uma vez que a 

ausência desta é a principal responsável pela “ineficácia”, pois não dá sentido à 

formação. Ele afirma que as situações vividas pelos professores se dão no quadro 

de sistemas coletivos e de ação cujas regras são, ao mesmo tempo, produzidas e 

apreendidas pelos atores sociais em presença, embora, como já afirmamos, não se 

deva compreender formação continuada como algo que se dá apenas no coletivo. 

A quarta seria “formação e identidade”. Canário (1999) critica a formação de 

professores baseada no acréscimo de qualificações pelas instituições formadoras, 

sem que se importem com o modo de pensar, agir e interagir desses profissionais 

em seu contexto de trabalho. 

Acreditamos que propostas, ações ou programas de formação – não importa 

a nomenclatura usada – que tomem essas quatro questões como fundamentais, e, 

no entanto, não estejam reduzidas apenas a elas ou as tomem como “receitas” a 

serem seguidas, são propostas que entendem a formação em sua complexidade e 
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não a reduzem a momentos pontuais ou a veem como apenas uma capacitação, um 

treinamento ou uma reciclagem.  

 

 

2.2 Formar é Preciso! 

 

Desde a antiguidade a formação inicial de professores foi praticada de uma 

maneira ou de outra. Imbernón (2009) afirma que, no momento em que alguém 

decidiu que outras pessoas educassem os seus filhos, houve uma preocupação com 

a formação dos mestres. Entretanto, de que maneira,  

 
com quais pressupostos, com que modelos, quais modalidades 
formativas podem gerar maior inovação e, sobretudo, a consciência 
de que o que pretendemos saber deve ser revisto atualizado à luz 
dos tempos atuais, trata-se de uma preocupação bem mais recente 
(idem, p. 12).  
 

São essas as preocupações que permeiam não só a formação inicial como 

também a formação continuada de professores.  

Sob os mais variados olhares e perspectivas, a formação continuada de 

professores tem adquirido um grande espaço nas pesquisas em educação. Basta 

considerarmos a quantidade de pesquisas realizadas pelos Programas de Pós-

Graduação em Educação do Brasil (como já ressaltamos no primeiro capítulo deste 

texto) que têm essa temática como objeto de investigação para percebermos que a 

formação continuada de professores assumiu – e continua assumindo – uma 

posição de destaque nas pesquisas educacionais, ainda que, muitas vezes, a 

expressão “formação continuada” seja utilizada de forma inadequada, confundindo-

se com reciclagem, conferências pedagógicas, treinamentos, etc. 

Essa quantidade de pesquisas que objetivam a formação continuada de 

professores é resultado direto do aumento das atividades de formação profissional 

continuada – não só na área de educação, mas em outras áreas do conhecimento, 

como a de saúde, a de administração, etc. Diante isso, Canário (1999) afirma que no 

último meio século houve um crescimento exponencial das atividades de formação 

profissional continuada e ressalta que nas sociedades contemporâneas a formação 

corresponde a um dos grandes mitos do século XX. O autor afirma que 
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a formação impôs-se como uma espécie de resposta a todas as 
interrogações, a todas as perturbações, a todas as angústias dos 
indivíduos e dos grupos desorientados e sacudidos por um mundo em 
constante mutação e, ainda por cima, desestabilizados pela crise 
econômica (idem, p.39). 

 

 Durante muito tempo a formação continuada foi vista como uma condição não 

só necessária, conforme afirma Canário (1999), mas também suficiente para o êxito 

de empreendimentos, como, por exemplo, para mudar a educação é preciso formar 

os professores. Sabemos da fragilidade desse tipo de pensamento, uma vez que a 

formação apenas, seja ela inicial ou continuada, não será a única responsável por 

mudar a educação. Formar é preciso! Mas a formação não é e nunca será a 

“salvação” da educação. 

 Alguns autores que discutem a formação continuada de professores – como 

Canário (1999), Amiguinho (1992) – mencionam que, num primeiro momento, a 

formação continuada dos profissionais aparece como a resposta para as crises das 

mais diversas áreas. É necessário formar a todos: professores, médicos, 

enfermeiros, empresários, etc. Formar, assim, constituiu-se como a solução quase 

que “milagrosa” quando um problema se coloca em qualquer que seja a área do 

conhecimento. 

 Entretanto, ao passar a euforia desse primeiro momento, percebe-se que o 

modelo de formação adotado não corresponde às necessidades exigidas. Canário 

(1999, p. 39) afirma que a “ineficácia está associada à persistência de modalidades 

escolarizadas de formação, consubstanciada numa lógica cumulativa de “ações” de 

formação que tem subjacente uma perspectiva instrumental e adaptativa”. O autor 

ainda segue afirmando que 

 

esta perspectiva de instrumental e adaptativa da formação, tendo 
como visão predominantemente determinista da ação do humano, 
traduz-se por uma racionalização quer da formação, quer dos 
processos de mudança, sobrevalorizando as dimensões técnicas, em 
detrimento das dimensões pessoais e sociais (idem). 

  

 Assim, a formação continuada, como aponta Nóvoa (1992), tende a se 

transformar numa “ciência da certeza”, entendida mais como momentos de ensino e 

aprendizagem de técnicas do que como um processo de desenvolvimento do próprio 

ser humano. 
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2.3 Mudanças no Século XX e a Formação Continuada de Professores 

  

Imbernón (2009) aponta a necessidade de uma mudança na formação 

continuada do professorado no século XXI. O autor afirma que, nos últimos anos do 

século XX, a formação continuada de professores teve avanços importantes, como, 

por exemplo, crítica rigorosa à racionalidade técnico-formativa, análise dos modelos 

de formação – muitas vezes impostos de cima para baixo –, formação como maior 

proximidade de instituições educativas, entre outras mudanças.  Mas temos ainda 

muito no que avançar, especialmente quando nos referimos à questão da teorização 

como componente importante e fundamental para a formação continuada. 

Nossa reflexão será no intuito de discutir algumas mudanças ocorridas no 

século XX, e como essas mudanças repercutiram de alguma maneira transformando 

a educação e a formação continuada de professores. 

 Segundo Imbernón (2009), as mudanças sempre existiram, mas atualmente 

falamos muito mais sobre elas, ou, ainda, a percepção delas é muito maior. 

 
Cada geração tem a sensação de que as mudanças foram 
vertiginosas, mas a verdade é que nos últimos decênios estas 
mudanças foram bruscas e deixaram muitos na ignorância, no 
desconcerto e, por que não dizer, numa nova pobreza (material e 
intelectual) devido à comparação possibilitada pela globalização de 
fatos e fenômenos (idem, p. 8) [grifo nosso]. 

 
 

Nessas palavras podemos perceber que o autor destaca a globalização como 

um elemento principal que moveu – e continua movendo – as mudanças sociais. 

Temos a sensação, e talvez não seja só sensação, de que nada mais é tão 

particular, nada mais é tão próprio desta ou daquela cultura. E concordamos com 

Imbernón (2009) quando afirma que a nova economia, a globalização e a tecnologia 

que se instauraram com grande força em todos os âmbitos culturais e da 

comunicação fizeram uma mistura de culturas ou do conhecimento sobre elas.  

Mas quais as consequências dessas mudanças para a formação de 

professores? Primeiramente, destacaremos três mudanças do contexto social. 

Em primeiro lugar, temos que considerar que o avanço tecnológico, com o 

acesso da população a essa tecnologia e aos meios de comunicação (televisão, 

computador, celular, etc.) que apresentaram um crescimento considerável, 

permitindo assim uma ampliação do mundo da conversação da população e 
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requerendo do professor a consciência de que o conhecimento tornou-se muito mais 

acessível. Ou seja, o aluno do século XXI – sem generalizar – tem à sua disposição 

uma gama de recursos que favorecem a comunicação e influenciam na formação de 

opiniões, concepções e representações e, consequentemente, fazem dele um aluno 

que „tem algo a dizer sobre alguma coisa‟. Assim, os professores não são mais os 

únicos que têm algo a ensinar, pois os meios de comunicação e toda a sociedade 

têm sua parcela de contribuição na construção e transmissão do conhecimento.  

 Destacamos também as mudanças referentes a algumas estruturas da 

sociedade. Para tanto, apoiamo-nos nas palavras de Imbernón (2009) quando este 

destaca uma evolução acelerada da sociedade em suas estruturas materiais e 

institucionais, como, por exemplo, nos modelos de família, nos modos de produção e 

distribuição, que se refletem numa transformação das formas de viver, pensar, sentir 

e agir das novas e velhas gerações. 

 Outra mudança refere-se à escola – ou a outras instituições educativas – 

enquanto espaço de aprendizado que vai muito além dos conteúdos disciplinares e 

que visa à compreensão do aluno em todas as suas dimensões, sejam elas 

cognitivas, emocionais, físicas, sensoriais e, por que não dizer, espirituais.  

Diante isso, quais aspectos precisariam ser considerados na formação do 

professorado (tanto a inicial quanto a continuada)?  

O primeiro aspecto refere-se ao uso de tecnologias na escola e o 

reconhecimento, pelos docentes, da importância dela para o processo de ensino e 

aprendizagem. Bona (2010), em sua dissertação de mestrado, ao estudar as 

representações sociais da tecnologia nos alunos do ensino fundamental I, observou 

que as escolas possuem algum tipo de recurso tecnológico (televisores, laboratórios 

de informática, projetores, etc.), embora o professor não os use em sala de aula, 

algumas vezes, até porque não sabem como usá-los. Faz-se necessário que o 

professor e a professora, no século XXI, compreendam que o alunado, mesmo o 

mais desfavorecido, tem acesso às tecnologias – basta atentarmos para a 

quantidade de lan-houses sempre lotadas. Logo, a formação, tanto a inicial quanto a 

continuada, precisam dar à tecnologia a sua devida importância nas discussões e 

reflexões. 

Em segundo lugar, a formação de professores precisa considerar as 

mudanças nas estruturas da sociedade. Pereira (2001) afirma que o sistema 

educativo, como um subsistema social dependente do sistema produtivo, não 
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permaneceu indiferente às mudanças da sociedade, logo, a formação precisa 

acompanhá- las, no sentido de discutir e refletir sobre elas, logicamente adotando 

uma postura crítica diante delas, caso contrário, cairíamos na lógica de 

simplesmente aceitar sem questionar. 

Para isso a formação – principalmente a formação continuada, pois a inicial, 

de uma maneira ou de outra, já o faz – deve ser permeada com reflexões que vão 

além dos conteúdos disciplinares, mas estes precisam estar integrados a questões 

que envolvam a totalidade do aluno. Assim, somos a favor de que as discussões de 

outras ciências, como a sociologia e a psicologia, por exemplo, estejam permeando 

as formações continuadas. 

 

 

2.4 E o Formador dos Formadores? Qual o Seu Papel na Formação 

Continuada? 

 

O formador dos formadores está inserido em múltiplos contextos de formação 

de professor, materializando diferentes propostas relativas ao formar o docente. 

Entrelaçam-se trajetórias pessoais e profissionais singulares, com base nas quais 

cada um foi se constituindo.  

Mas até que ponto podemos nos referir ao formador dos formadores como um 

docente que possui especificidades em relação à função de formador? Esses 

professores/formadores têm um duplo oficio? “Homem de conceitos” trabalhando na 

lógica dos discursos constituídos como professor se torna, como formador, “homem 

de mediações”? Basta ser professor experiente para se tornar um formador? 

(ALTET, 2003).  

Perrenoud (2002) afirma que a construção da identidade do formador é 

essencial para não contrapor duas populações, mas também para que professores e 

formadores possam se situar e clarificar suas ações. Até porque esses formadores 

trabalham com adultos que possuem suas individualidades, experiências, histórias 

de vida pessoal e profissional, ideologias, reflexões elaboradas sobre si e sobre sua 

profissão, autoestima, etc.  

 Inbernón (2009) afirma que durante décadas o papel dos formadores foi 

amplamente criticado, pois eram concebidos como experts infalíveis ou acadêmicos 
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que desenvolviam um modelo histórico reproducionista das ideias de outros. Sua 

função estava na “atualização” dos professores a fim de colocá-los „em dia‟. 

 
Esta prática formativa demolidora [de os formadores darem soluções 
aos professores] gerou e gera mais preconceito do que benefícios. O 
professor bom, eficaz e eficiente que há por trás desses discursos, 
entre outros, gerou e gera uma infinidade de frustrações, de 
incomunicações e de abandonos (INBERNÓN, 2009, p. 105) [grifo 
nosso]. 

 

Jamais a prática de um professor irá mudar apenas porque o formador diz 

que precisa mudar, pois a profundidade dessa mudança só ocorrerá, afirma 

Inbernón (2009), quando a formação deixar de ser um processo de “atualização”, 

“treinamento”, “reciclagem” para se transformar num espaço de reflexão, formação e 

inovação, em que o formador não seja mais o expert, mas assuma um papel de 

prático-colaborador que ajuda os professores a analisar suas dificuldades. 

  

 

2.5 O Centro de Estudos em Educação e Linguagem e a Formação Continuada 

de Professores 

 

O CEEL foi escolhido como campo de investigação para esta pesquisa 

porque tem mostrado uma preocupação com a temática da formação continuada de 

professores tanto na publicação de livros que discutem a formação continuada 

quanto nas solicitações do MEC mediante a ação de formar professores através de 

importantes programas nacionais como o Pró-Letramento, o PAR (Plano de Ações 

Articuladas), etc. Além disso, reúne um grupo considerável de formadores que 

atuam não só no estado de Pernambuco, mas em muitos outros estados do Brasil.   

Desse modo, para uma melhor compreensão do funcionamento do Centro, 

como este trabalha e desenvolve a formação continuada de professores, propomos 

o capítulo a seguir, que faz algumas considerações sobre sua origem, sua 

finalidade, as contribuições para a área de linguagem, a estrutura organizacional e 

as dificuldades enfrentadas por ele.  
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3 – O CENTRO DE ESTUDO EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL) 
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 O Centro de Estudos em Educação e Linguagem teve sua origem a partir de 

um edital do Ministério da Educação2, o qual previa a constituição de uma rede 

nacional de formadores. Como não encontramos nenhum documento que relatasse 

a origem do CEEL e outras questões que gostaríamos de esclarecer, realizamos 

uma entrevista com uma coordenadora do Centro, uma vez que ela está no CEEL 

desde a sua origem e que a sua atuação é constante e ativa.  Na continuidade deste 

capítulo, tentaremos esboçar a estrutura do CEEL desde os bastidores de sua 

origem, sua finalidade, sua formação, entre outros aspectos.  

 

 

3.1 Origem, Finalidade e Contribuições do CEEL Para a Área de Linguagem 

 

Em resposta ao edital destinado à criação de uma rede nacional de 

formadores lançado pelo Ministério da Educação em 2003, um grupo de 

professores, que até então prestava serviços de formação continuada a algumas 

secretarias de educação, uniu-se e decidiu criar um núcleo formalizado que 

atendesse às exigências contidas no edital.  

 Utilizamo-nos das palavras da coordenadora: 

 

Com o edital, foi elaborado um projeto em conjunto, por exigência inclusive do 
MEC, pois precisávamos constituir formalmente o núcleo. Assim, fizemos a 
proposta do CEEL. Então foi em resposta ao edital público (Entrevista em 5 
de outubro de 2010). 

 

 Nessa proposta de formalização, foram apresentados os princípios gerais 

sobre a formação continuada, sobre as temáticas e as estruturas dos cursos que 

seriam ofertados. Mediante a aprovação da proposta, surge em 2004 o Centro de 

Estudos em Educação e Linguagem para atuar junto às Secretarias ou ao Ministério 

da Educação, com a finalidade de  

 

contribuir para a melhoria da formação docente através da formação 
continuada de Língua Portuguesa nos mais diversos níveis de 

                                                 
2
 - De acordo com a coordenadora do Centro, o edital que deu origem ao CEEL não é o mesmo que o 

rege atualmente, o que nos fez optar por uma entrevista com alguém da coordenação para termos 
uma visão da estrutura do Centro. O edital que foi proposto pelo Ministério da Educação foi cumprido, 
mas o CEEL continua atuando com objetivos mais amplos, atividades mais diversificadas e um grupo 
de formadores crescente.   
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ensino, bem como para o desenvolvimento de pesquisas em áreas 
relacionadas ao ensino da língua materna. A importância social deste 
Centro está no trabalho de integração das suas ações através de 
projetos direcionados a professores de diferentes áreas, a gestores 
em educação e às secretarias municipais e estaduais de educação 
(online, 2011). 
 
 

  Quanto às contribuições do CEEL para a área de linguagem, a coordenadora 

destacou algumas: 

 

Os Seminários de Estudos em Educação e Linguagem, em que se discutem 
pesquisas e relatos de experiências de professores [...] esses tipos de ações 
são organizados internamente. Convidamos as secretarias, buscando apoio. 
Geralmente ocorrem aqui mesmo no centro de convenções da UFPE. Então, 
é um tipo de contribuição que temos dado. Este ano [ano de 2010] estamos 
com mais um tipo de seminário em planejamento ainda para acontecer em 
outubro/novembro, para discutirmos especificamente pesquisas na área de 
educação e linguagem, além de outro que será um seminário com os 
gestores, para discutirmos as dificuldades que temos encontrado nas 
formações dos professores (Entrevista em 5 de outubro de 2010) [grifo 
nosso]. 

 
 

Outras contribuições do CEEL se fazem por meio de ações de formação, 

quando há alguma solicitação de uma secretaria ou do próprio Ministério da 

Educação, a exemplo do PAR (Plano de Ações Articuladas), do GESTAR, do Pró-

Letramento, do PNDL (Plano Nacional do Livro Didático), entre outros. 

É importante destacar que o Centro de Estudos também desenvolve 

pesquisas acadêmicas sobre o ensino da língua portuguesa.  

 

 

3.2 A Estrutura Organizacional do CEEL 

 

 Atualmente o CEEL é formado por uma coordenação, escolhida por eleição, 

composta por quatro coordenadores. 

 
Temos uma coordenação geral com quatro pessoas, e essas quatro pessoas 
são eleitas a cada dois anos por todos os participantes do CEEL. A exigência 
é que sejam professores de universidades públicas e que pelo menos dois 
deles sejam da UFPE (Entrevista em 5 de outubro de 2010). 
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 Também compõem o CEEL os chamados coordenadores dos projetos, que 

são aqueles responsáveis por uma ação de formação. Quando a ação é muito 

grande, afirma a coordenadora, é necessário mais de um coordenador por projeto.  

 Os formadores, sujeitos desta pesquisa, também fazem parte da estrutura 

organizacional do Centro. De acordo com a coordenadora, os formadores 

 
são as pessoas que trabalham diretamente com a formação de professores 
ou para os orientadores de estudo [aqueles que também são formadores, mas 
recebem uma formação com os formadores do CEEL para, então, ministrá-la 
em suas escolas ou cidades], porque em algumas ações trabalhamos com o 
grupo da secretaria que chamamos de orientadores de estudo. Então 
fazemos uma exigência que sejam da secretaria de educação o coordenador 
pedagógico, a equipe pedagógica. Assim, esse pessoal faz o 
acompanhamento da formação na escola. Os formadores do CEEL podem 
atuar diretamente com professores ou junto a esses orientadores de estudo 
(Entrevista em 5 de outubro de 2010) [grifo nosso]. 
 
 
Os assessores são um grupo recente na estrutura do CEEL. Eles não 

assumem diretamente as formações. Sua função é acompanhar os professores em 

sala de aula, fazendo observações, planejando atividades com o professor de 

acordo com as necessidades dos alunos, e levar os professores a refletir sobre a 

sua prática docente. 

Por fim, os bolsistas, que são alunos da graduação, trabalham no CEEL de 

um modo geral. Comumente aparecem junto a uma ação específica ou a um projeto 

específico. No projeto, o bolsista trabalha tanto na parte de planejamento quanto na 

parte de apoio pedagógico, na pesquisa e na organização de materiais utilizados 

nas formações, como também atua na área administrativa de certificação. 

É preciso ressaltar que 

 
essas diferentes modalidades não são fixas. Por exemplo, eu hoje sou 
coordenadora, na próxima eleição eu posso ser formadora. Hoje determinada 
pessoa pode estar como assessor(a), mas ela pode vir a ser formador(a) ou 
coordenador(a) depois. Então, não é uma coisa fixa. Tem acontecido muito de 
os estagiários passarem a formadores; muitas vezes eles fazem seleção pra 
mestrado, vão fazer o mestrado e terminam entrando como formadores 
(Entrevista em 5 de outubro de 2010). 
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3.3 Dificuldades Enfrentadas Pelo CEEL 

 

Nossa intenção com essa entrevista foi também conhecer alguns aspectos do 

Centro que muitas vezes não se colocam à mostra para quem não possui um 

contato direto com o CEEL. Achamos importante destacar as dificuldades, pois são 

aspectos que também constituem o cotidiano de um Centro que vem se destacando 

na área de formação continuada de professores. 

 A coordenadora destacou algumas dificuldades.  

 
Temos muitas dificuldades. Uma é o fato de termos nos disponibilizado para 
trabalhar com grandes projetos. Como começamos a trabalhar com projetos 
grandes, tivemos que trabalhar com equipe ampliada, e quanto maior a 
equipe, mais difícil é mantermos uma certa unidade [...] Não é fácil conduzir 
uma equipe. Temos os princípios gerais de formação3 (Entrevista em 5 de 
outubro de 2010). 
 

O CEEL, como já afirmamos anteriormente, tem coordenado grandes projetos 

do Ministério da Educação (PAR, GESTAR, etc.), os quais demandam um grande 

número de formadores, coordenadores de projeto e bolsistas para reuniões de 

planejamento, preparação de material, pesquisas, contato com os cursistas, 

certificação, etc. 

Um grande desafio, acreditamos que não apenas do CEEL, mas de qualquer 

instituição que trabalha com a formação continuada de professores, reside no tempo 

que o professor tem para dedicar às formações. 

A coordenadora destaca: 
 
Uma dificuldade grande diz respeito aos sistemas, à forma como a escola 
hoje é organizada, à forma como o tempo do professor é organizado nas 
secretarias. Principalmente aqui no nordeste os professores não têm tempo 
de planejamento e nem tempo garantido de formação dentro da carga horária 
deles. Então, como é que propomos uma formação em que o professor tem 
que estar planejando, estudando, refletindo sobre a própria prática, se ele 
trabalha o dia inteiro em sala de aula? Consideramos que essa é uma das 
principais dificuldades (Entrevista em 5 de outubro de 2010). 
 
 
A questão do pragmatismo é outra dificuldade que precisa ser destacada. Não 

é raro, afirma a coordenadora, que as secretarias queiram reduzir a formação 

                                                 
3
 Acreditamos que esses princípios gerais de formação que a coordenadora destaca são referentes 

ao livro texto de formação continuada e ao guia didático. Nesse material está contida a concepção de 
formação continuada que o CEEL defende e que analisaremos neste trabalho. 
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continuada a um curso de vinte horas, por acreditarem que é suficiente para a 

formação do professor.  

   
Insistimos com as secretarias que as formações precisam ocorrer durante 
todo o ano. Então chamamos de curso, mas, na realidade, a gente faz o 
encontro de formação durante o ano inteiro (Entrevista em 5 de outubro de 
2010). 
 
Por fim, é destacada outra dificuldade pela coordenadora: 

 
Enfrentamos atividades burocráticas, principalmente dentro da universidade. 
Então, às vezes, conseguimos firmar o convênio tudo certinho e, quando 
chega à universidade, passa meses um projeto aqui dentro andando, e 
perdemos muito tempo indo atrás da parte burocrática. Os recursos chegam, 
a dificuldade é usá-los por causa da burocracia da universidade (Entrevista 
em 5 de outubro de 2010). 
 

Dedicamos o capítulo seguinte à teoria das representações sociais, fazendo 

algumas considerações acerca de sua origem, dos desdobramentos e de alguns 

conceitos. 
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 4 – A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
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Como se pretendeu estudar como os formadores representam a formação 

continuada de professores, a teoria das representações sociais se apresentou como 

o suporte teórico e metodológico desta pesquisa, pois ela procura conhecer a 

existência de uma forma específica de saber, caracterizada como conhecimento do 

senso comum, que, no caso deste estudo, será a via de acesso para o entendimento 

de como a formação continuada de professores é representada pelos formadores do 

CEEL. 

Diante disso, faremos algumas considerações a respeito da teoria, desde a 

sua origem e seus desdobramentos, de como a formação continuada se apresenta 

como objeto de representação e de como o grupo de formadores se constitui 

enquanto um grupo social. 

 

 

 

4.1  A Teoria das Representações Sociais: uma teoria psicossocial 

 

 Antes de adentrarmos na discussão sobre a teoria das representações 

sociais, pretendemos explanar um pouco a influência da sociologia e da psicologia 

sobre essa teoria, destacando Sá (1995) como o principal autor que nos norteou 

nessa reflexão. 

O mundo onde vivem os homens não é um mundo independente, isolado, 

separado, constituído apenas por particularidades, como se cada indivíduo fosse em 

si mesmo um mundo fechado, com características, concepções, intuições, histórias, 

crenças e representações únicas, como a psicologia tradicional afirma, dado que vê 

“nossas mentes como “caixas pretas” que simplesmente recebem informações e 

ideias de fora e processam-nas para transformá-las em julgamentos, opiniões e 

assim por diante” (idem, p. 28). 

 Tampouco são os homens apenas “grupos e indivíduos sempre e 

completamente sob o controle de uma ideologia dominante imposta pela sua classe 

social” (idem, p. 28), como aponta a sociologia tradicional. Mas eles vivem em 

sociedade em que compartilham concepções, intuições, histórias, crenças e 

representações. É precisamente da superação do meramente social e individual que 

a teoria das representações sociais parte. Ou seja, é o que faz dessa teoria não 

apenas uma teoria sociológica ou apenas psicológica, mas uma teoria 
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psicossociológica ou da psicologia social, que compreende os sujeitos como seres 

pensantes e ativos que, mediante a interação social, “produzem e comunicam 

incessantemente suas próprias representações e soluções específicas para as 

questões que se colocam a si mesmos” (MOSCOVICI citado por SÁ, 1995, p.28). 

Assim, podemos afirmar que o homem possui intrinsecamente um potencial de 

simbolização e que  

 
toda ação humana insere-se num conjunto de sentidos e 
significados. O ser humano é um ser de relação, e todo o seu viver é 
uma busca por significações. [Assim, o ser humano] assume as 
características da pertença social do sujeito, dos grupos com os 
quais interage, do modo pelo qual, na prática, experiências são 
vivenciadas, filtradas também, nos sonhos, crenças, emoções 
(CARVALHO, 2001, p. 441) [grifo nosso]. 

  

 

Tanto o coletivo (sociológico) como o individual (psicológico) são elementos 

que na teoria das representações sociais não podem ser pensados separadamente, 

estando em constante dialética, uma vez que o individual influencia o coletivo e o 

coletivo, o individual. 

 

 
 
4.2  A Origem do Termo: das representações coletivas às representações 

sociais 
 
 

 
Como afirma o próprio Moscovici (2003, p. 12), com a intenção de “unificar e 

revolucionar a psicologia social por meio da teoria das representações sociais”, é a 

sua tese de doutorado intitulada “A Representação Social da Psicanálise” que 

inaugura a teoria das representações sociais na década de 60 (século passado). 

  Moscovici buscou compreender como diferentes grupos sociais parisienses 

representavam a psicanálise, interessando-se também em entender como essas 

representações, enquanto produto e processo social, passam de conhecimentos 

cientificamente produzidos a conhecimentos do senso comum. 

 O ponto de partida que Moscovici adota para a teoria das representações 

sociais se fundamenta no conceito de representações coletivas proposto por Émile 
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Durkheim, que aparece pela primeira vez, em 1896, em um artigo sobre a proibição 

do incesto. Para Moscovici (idem), 

 

a ideia de representação coletiva se inscreve numa visão de 
sociedade na qual a coerência e as práticas são reguladas pelas 
crenças, saberes, normas e linguagens que ela mesma produz, ou 
seja, devendo ser considerada em referência à sua cultura. 

 

Mas Moscovici (2003) chama a atenção para não considerarmos as 

representações coletivas desarticuladas de seu contexto específico, o que ocorre 

frequentemente, uma vez que 

 
 
a ideia de representação coletiva constitui uma reviravolta na 
concepção durkheimiana de vida social. Seja porque ela representa 
um limite à história do determinismo econômico, seja porque ela 
combate a ideia de um determinismo instituído, biológico, a ideia de 
representação coletiva define a autonomia deste meio natural ao 
homem, que é a sociedade (idem, p.12-13). 

 

Mas por que representações sociais e não coletivas? Em que diferem? Para 

responder a esta questão, faremos uso das próprias palavras de Moscovici.  

Primeiramente, é preciso deixar claro o reconhecimento que Moscovici faz ao 

estudo das representações coletivas de Durkheim, embora existam algumas 

diferenças – e também semelhanças – entre os dois conceitos. 

Moscovici (idem, p. 14), fazendo referência a Durkheim, afirma:  

 
 
Durkheim avança que nós somos filhos de nossas representações 
passadas e presentes. São elas que nos impõem nossas condutas e 
mesmo nossas regras, na medida em que elas nascem dentro da 
vida da própria sociedade. [Assim, como afirma Durkheim], nunca 
seria exagerado repetir que tudo o que é social consiste de 
representações e, consequentemente, é produto de representações 
[grifo nosso].  

  

 
É nesse sentido que existe uma relação genética no conceito de 

representação, pois, ao nascermos, herdamos representações que nos constituem e 

que influenciam as nossas condutas. 

Entretanto, a maneira como essa influência ocorre será o grande diferencial 

entre as representações coletivas e as representações sociais. Enquanto, para 

Durkheim, a realidade social cria de forma passiva e coletiva as representações nos 
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sujeitos, definindo assim as formas de agir e de pensar do grupo, pois tudo é comum 

a todos, o que possibilita aos indivíduos conceberem o mundo de forma homogênea, 

para Moscovici o individual influencia o social, bem como o social influencia o 

individual, tratando-se de uma „via de mão dupla‟, em que o sujeito é ativo e 

representar é um processo dinâmico, pois envolve tanto o individual como o social. 

O próprio Moscovici (2003) afirma que o termo coletivo exprime um elo 

estreito entre a sociedade e a cultura, ou seja, que existe uma dependência da 

sociedade em relação à cultura e, em particular, à tradição religiosa, a qual 

Durkheim deu tanta ênfase. Assim, afirma Moscovici, as representações não são 

coletivas porque são únicas, visto que, até mesmo numa sociedade mais simples, 

existem ao menos duas modalidades de representações, uma sagrada e outra 

mágica ou profana. 

Outra grande diferença entre as representações coletivas e sociais está no 

objeto de representação. Enquanto Durkheim acreditava que tudo o que é social 

consiste em objeto de representação, Moscovici compreende que nem todos os 

objetos sociais podem ser representados, pois o que caracteriza uma representação 

é a partilha de um grupo essencialmente social, e o objeto de representação só pode 

ser compreendido no contexto social. 

Outra questão que gostaríamos de destacar refere-se ao senso comum. 

Durkheim, em vários momentos, na tentativa de consolidar a sociologia buscando 

dar-lhe um caráter científico, procura estudar os fatos sociais com a mesma 

objetividade dos cientistas que estudam as ciências ditas naturais. Assim, como 

consequência, Durkheim se afasta do senso comum, fazendo duras críticas no 

intuito de excluir esse conhecimento espontâneo. 

Moscovici, ao contrário, vê no conhecimento do senso comum um terreno 

privilegiado para os estudos das representações sociais afirmando que 

 
 
ele é a forma de conhecimento universal por excelência, intimamente 
associado às nossas faculdades de falar, que, segundo Chomsky, 
„são adquiridas‟ virtualmente por todo mundo, sem esforço, 
rapidamente e de maneira uniforme, pelo simples fato de viver em 
comunidade, em condições mínimas de interação  
(MOSCOVICI, 2003, p. 26). 
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 Dessa maneira, Moscovici coloca o conhecimento do senso comum num lugar 

de destaque afirmando que, para a compreensão do pensamento e das ações 

humanas, ele é fundamental.  

Sem pretender esgotar tudo o que diz respeito às representações coletivas e 

às representações sociais, tentamos nesta breve reflexão abordar alguns encontros 

e desencontros entre os dois conceitos. A seguir, trataremos de nos debruçar sobre 

a teoria das representações sociais, aprofundando alguns de seus conceitos. 

 

 

4.3  A Teoria das Representações Sociais 
 
 

A seguir, traçaremos algumas considerações a respeito da teoria das 

representações sociais proposta por Moscovici (1978), bem como de seus 

desdobramentos, dialogando com teóricos que, a nosso ver, apresentam conceitos 

que ajudam na compreensão dessa teoria. 

 

 

4.3.1 Os desdobramentos de teoria das representações sociais 

 

Sá (1998) chama a atenção dos pesquisadores – principalmente os iniciantes 

– para o fato de que a teoria das representações sociais “não se encontra em um 

universo de pesquisa restrito à orientação teórica inaugurada por Moscovici” (p.62). 

O que o autor quer ressaltar é que a teoria frequentemente é utilizada em diversas 

perspectivas, por exemplo, como sinônimo de representações coletivas. 

Utilizando-se das palavras de Jodelet, o que Sá (1998) pretende afirmar é que 

a teoria das representações sociais delineia-se no interior de uma espécie de “terra 

de ninguém”, em que se pode encontrá-la em diversas perspectivas. 

Entretanto, o pesquisador que optar, como foi o caso desta pesquisa, pela 

teoria das representações sociais proposta por Moscovici talvez ainda tenha pela 

frente a tarefa de escolher um de seus desdobramentos complementares – para 

alguns teóricos, trata-se de quatro desdobramentos; já para outros, de apenas três. 

A grande teoria, como se refere Sá (1998) àquela proposta por Moscovici, 

conta com considerações e complementos de Denise Jodelet, em Paris, os quais 

são tidos como aqueles mais fiéis à grande teoria; de Wilem Doise, em Genebra, 
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com uma perspectiva mais sociológica da teoria; de Jean-Claude Abric, em Aix-em-

Provence, em que enfatiza uma dimensão mais estrutural da teoria, com uma 

proposta de núcleo central e elementos periféricos nas representações sociais; e, 

por fim, de Wolfgang Wagner, que, para alguns, seria uma quarta alternativa 

complementar, através das recentes releituras teóricas que estão fazendo alguns 

autores sensíveis às críticas pós-modernistas desse autor (idem). 

No entanto, não nos deteremos a explicitar cada um desses desdobramentos. 

Nosso objetivo foi situar o leitor sobre como a teoria das representações sociais, 

que, de início, não teve grandes repercussões, hoje se encontra numa posição em 

que diversas áreas do conhecimento dispõem dela para suas pesquisas, da mesma 

forma que foram grandes os avanços e muitas as considerações – haja vista os 

desdobramentos que acabamos de citar – em torno da teoria das representações 

sociais. 

Vale ressaltar que esta pesquisa toma como suporte as consider‟ações da 

grande teoria proposta por Moscovici, bem como faz uso das considerações de Abric 

em relação à teoria do núcleo central, para chegar às representações sociais de 

formação continuada dos formadores do CEEL. 

Essa escolha não foi aleatória, visto que foi pensada a partir do nosso objeto 

de investigação. Para tanto, o nosso caminho metodológico também precisa estar 

em consonância tanto com o nosso objeto quanto com a escolha de nosso 

referencial teórico/metodológico.    

A seguir, apresentaremos algumas considerações sobre a teoria na 

perspectiva de Moscovici e, em seguida, a teoria do núcleo central proposta por 

Abric. 

 

 

4.3.2 A grande teoria proposta por Serge Moscovici  

 

 Durante as nossas leituras não encontramos Moscovici fazendo referência a 

Hannah Arendt. No entanto, na construção de um referencial teórico, mais do que 

apenas citar o pensamento deste ou daquele autor, achamos importante fazer o 

diálogo entre autores. Assim, começaremos a esboçar um pouco a teoria proposta 

por Serge Moscovici fazendo alguns diálogos com o pensamento de Hannah Arendt. 
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 Hannah Arendt (2005), ao escrever sobre a condição humana, afirma que a 

nossa percepção da realidade depende da aparência – aparência entendida como 

aquilo que vimos e ouvimos pelos outros e por nós mesmos – e que, por sua vez, 

ela constitui a realidade. Essa aparência abordada por Arendt (2005) seria o que 

Moscovici (1978) chamou de mundo da conversação, no qual ele afirma existir uma 

realidade representada pelos indivíduos a partir do que eles veem e ouvem, 

constituindo assim a formação de suas representações sociais. 

 Uma condição fundamental para a existência do mundo da conversação – ou 

aparência – é o que Arendt (2005) chama de pluralidade humana, ou seja, “fato de 

que homens, e não o Homem, vivem na terra e habitam o mundo” (p.15). Essa 

pluralidade humana é entendida como a diversidade e a diferença, uma vez que, se 

todos os homens fossem iguais, obviamente, a existência dessa pluralidade e, 

consequentemente, do mundo da conversação seria impossível, pois a nossa 

percepção da realidade, segundo Arendt (2005), depende da aparência ou, como 

Moscovici (1978) chamou, do mundo da conversação. Assim, a pluralidade humana 

que resultará na aparência ou mundo da conversação é o fator primeiro para uma 

representação social. 

É a partir dessa pluralidade humana que não só o universo exterior – tudo 

aquilo que não pertence ao indivíduo, aquilo de que ele ainda não se apropriou –, 

mas também o universo interior – tudo aquilo que é considerado para que se 

constitua uma representação social, ou seja, contexto social e histórico, suas 

crenças, ideologias, valores, experiências de vida, etc. – de um indivíduo se 

constituem, pois, embora o universo interior seja particular a um indivíduo, a razão 

de ser dele está na existência do universo exterior e da pluralidade humana. 

 Arendt (2005) ainda afirma que os homens são seres condicionados. Tudo 

aquilo com que eles entram em contato torna-se imediatamente uma condição de 

sua existência, assim se faz necessário familiarizar-se, ou seja, representar. 

 Moscovici (1978), ao analisar o processo de formação de uma representação, 

assevera que o propósito de todas as representações é o de transformar algo 

estranho em familiar. 

 Para uma melhor compreensão de como se dá essa familiarização, Moscovici 

(1978) diz que a sociedade, além de ser um sistema político e econômico, é também 

um sistema de pensamento. Contudo, existem nessa sociedade dois tipos diferentes 

de universo de pensamento, que são os universos consensuais e os universos 
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reificados. Neste primeiro, Guarische (1998) afirma que se dão as práticas 

interativas do dia a dia, que reproduzem as representações sociais, as quais por sua 

vez, são as teorias do senso comum. Já nos universos reificados, que são os 

mundos restritos, “circulam as ciências, que procuram trabalhar com o mais possível 

de objetividade, dentro de teorizações abstratas, chegando a criar até mesmo certa 

hierarquia” (p.202). 

 Mas por que se representa algo? Qual a importância de tornar algo não 

familiar em familiar? O próprio Moscovici (1978), em sua tese sobre a representação 

social da psicanálise, declara que a finalidade não é ampliar o conhecimento, mas  

“estar ao corrente”, “não ser ignorante” para não ficar fora do circulo coletivo, sendo 

mais importante adotar uma linguagem que permita falar sobre aquilo que todo 

mundo fala, tornando o que não é familiar em familiar. 

 É dentro dessa pluralidade humana que as crenças, os contextos sociais, os 

valores, as ideologias e a experiência de vida são constituídos. Princípios estes 

fundamentais na representação, pois o indivíduo os levará em conta ao representar 

algo. 

Moscovici preocupou-se em compreender como as representações se 

organizam, particularmente, no psicológico de um indivíduo. Ele afirmou que 

representar não é simplesmente repetir uma coisa ou reproduzi-la, mas reconstituí-

la, retocá-la, transformá-la.  

Segundo ele, 

 

a comunicação que se estabelece entre o conceito e a percepção, 
um penetrando no outro, transformando a substância concreta 
comum, cria a impressão de “realismo” [...] Essas constelações 
intelectuais uma vez fixadas nos fazem esquecer que são obras 
nossas, que tiveram um começo e terão um fim, que sua existência 
no interior leva a marca de uma passagem pelo psiquismo individual 
e social (MOSCOVICI, 1978, p. 33-34).  

 
 Outro aspecto importante a ser destacado refere-se à estrutura das 

representações. Sá (1995) destaca que Moscovici propõe sua própria estrutura 

teórica para as representações. 

 
No real, a estrutura de cada representação nos aparece desdobrada; 
ela tem duas faces tão pouco dissociáveis quanto a frente e o verso 
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de uma folha de papel: a face figurativa e a face simbólica. Nós 
escrevemos que:  

                                   figura 
Representação ------------------, entendendo por isso que ela faz  

                                 significação 
 

compreender em toda figura um sentido e em todo sentido uma 
figura (MOSCOVICI citado por Sá, 1995, p.34). 

 
 

 Então, a partir dessa estruturação das representações, é preciso caracterizar 

os processos formadores: a objetivação e a ancoragem. 

 A objetivação, segundo Santos (2005), é o processo através do qual o que 

era desconhecido torna-se familiar. Ou seja, a objetivação torna concreto o que é 

abstrato. É no processo de objetivação que se atrelam imagens concretas aos novos 

conceitos, ou seja, o abstrato, o desconhecido é transformado em concreto.  

 Já o processo de ancoragem “caracteriza-se pela inserção do objeto num 

sistema de pensamentos preexistentes, estabelecendo uma rede de significações 

em torno do mesmo” (SANTOS, 2005, p. 32). Ou, como afirma Sá (1998a, p. 34), a 

ancoragem tem por função “duplicar uma figura por um sentido, fornecer um  

contexto inteligível ao objeto, interpretá-lo”. 

 
 
 
4.3.3 Abordagem estrutural 

 
 

 Para Minayo (1998), as representações sociais são categorias de 

pensamento que expressam a realidade, explicando-a, justificando-a e 

questionando-a. Essa afirmação é baseada nas funções apontadas por Abric (1994) 

quando ele aborda as quatro fonctions des représentations sociales. 

 Consoante Abric (1994), as representações sociais apresentam funções 

essenciais, a saber: a função de saber, que permite compreender e explicar a 

realidade, uma vez que elas permitem aos atores sociais adquirir conhecimentos e 

integrá-los aos já existentes, em coerência com seus valores, ideologias, história e 

meio social, assim como são necessárias para a comunicação; a função identitária, 

que define a identidade e permite a salvaguarda da especificidade de grupos, pois 

“as representações têm também por função situar os indivíduos e os grupos no 

campo social, permitindo a elaboração de uma identidade social e pessoal 
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gratificante, ou seja, compatível com sistemas de normas e de valores sociais e 

historicamente determinados” (p. 37); a função de orientação, que guia os 

comportamentos e as práticas dos grupos, uma vez que definem o que é lícito, 

tolerável ou inaceitável em um contexto social; a função de justificação, que permite 

uma posterior justificativa para as tomadas de decisões e para os comportamentos 

dos grupos. 

Assim, em resumo, “a representação social funciona como um sistema de 

interpretação da realidade que rege as relações dos indivíduos com o seu meio 

físico e social, determinando seus comportamentos e suas práticas” (p. 28). 

Abric (1994) propôs uma abordagem estrutural das representações sociais. 

Ele afirmou que uma representação social é dividida em um núcleo central e nos 

elementos periféricos. O primeiro é a parte mais estável da representação. É o 

núcleo central que irá opor-se à mudança, pois toda alteração no núcleo central 

acarretará uma mudança completa da representação. O núcleo central é definido, 

 

de um lado, pela natureza do objeto representado, de outro, pelo 
tipo de relações que o grupo mantém com este objeto e, enfim, pelo 
sistema de valores e normas sociais que constituem o meio 
ambiente ideológico do momento e do grupo (idem, p. 31). 

 

Ainda sobre o núcleo central, Abric (1994) declara que este possui duas 

funções fundamentais: a função generadora, que é o elemento através do qual se 

altera o significado dos demais elementos que constituem uma representação; e a 

função organizadora, na qual o núcleo une os elementos da representação, dando-

lhe estabilidade e unificando-a. 

 No que se refere aos elementos periféricos, Abric (1994) diz que estes se 

organizam em volta do núcleo central e possuem três funções essenciais: a de 

concretização, que possibilita a formação da representação em termos concretos; a 

de regulação, que possibilita a integração de uma nova informação ou 

transformações que ocorrem no meio ambiente, visto que o núcleo central não é 

vulnerável às mudanças; a de defesa, que é responsável pela defesa da 

representação em relação às mudanças. 

 Para Almeida (2005), os elementos periféricos e centrais de uma 

representação social permitem constatar que ela é ao mesmo tempo estável e 
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instável, rígida e flexível, e é tanto consensual quanto marcada por fortes diferenças 

interindividuais.  

 
4.4 Formação Continuada de Professores: um objeto de representação social 

 

Depois que fomos apresentada ao livro de Celso Pereira de Sá “A Construção 

do Objeto de Pesquisa em Representações Sociais”, ficou impossível pensar sobre 

nosso objeto de representação sem fazer referência a ele, pois, de uma maneira 

simples, o autor consegue esclarecer dúvidas que são frequentes aos iniciantes da 

pesquisa em representações sociais. 

Já no início do primeiro capítulo o autor afirma: 

 
 
Obviamente, quando decidimos realizar um “estudo em 
representações sociais”, o que queremos pesquisar é algum 
fenômeno de representação social. Será, com certeza, um fenômeno 
que despertou a nossa atenção, em função do seu interesse 
intrínseco ou de sua relevância social ou acadêmica. Mas, uma vez 
escolhido tal fenômeno para pesquisar, o objeto não fica com isso 
automaticamente estabelecido (Sá, 1998, p. 21). 

 

Aquilo sobre que o autor nos quer chamar a atenção é que um fenômeno de 

representação social – e, como já mencionamos, nem tudo pode ser representado, 

pois nem tudo é fenômeno – não é equivalente ao objeto de pesquisa. É necessário 

transformar o fenômeno de representação em objeto de pesquisa, que, por sua vez, 

é uma construção que se dá desde a identificação do fenômeno, passando pela 

escolha de um desdobramento da teoria ou simplesmente escolher aquela 

inaugurada por Moscovici, até o percurso metodológico. No entanto sem perder de 

vista que as escolhas (do desdobramento, do percurso metodológico) precisam ser 

feitas a partir do objeto de pesquisa, ou seja, precisam estar a serviço do objeto, 

ajudando-o na sua compreensão. 

 Ainda esclarecendo sobre os fenômenos de representação e os objetos de 

pesquisa, assevera Sá (1998, p. 22): 

 
Os fenômenos de representação social são caracteristicamente 
construídos no que Moscovici chamou de universos consensuais de 
pensamento. Os objetos de pesquisa que deles se derivam são 
tipicamente uma elaboração do universo reificado da ciência. [...] os 
fenômenos de representação social são mais complexos do que os 
objetos de pesquisa que construímos a partir deles. 
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Essa simplificação do fenômeno em objeto de pesquisa, de acordo com Sá 

(1998), se dá através da teoria das representações sociais. “Mas uma teoria não 

apenas simplifica os fenômenos aos quais se aplica; ela também os organiza e os 

torna inteligíveis” (p.23). 

Diante dessas considerações, a formação continuada de professores é, antes 

de tudo, um fenômeno de representações sociais? 

A questão da formação continuada, seja ela destinada a qualquer grupo de 

profissionais – professores, administradores, médicos, etc. –, apareceu como uma 

espécie de resposta a todas as interrogações, a todas as perturbações, a todas as 

angústias dos indivíduos e dos grupos desorientados e sacudidos por um mundo em 

constante mutação (Ferry, 1983). A formação continuada, nessa perspectiva, é tida 

como a solução para os males daqueles que precisavam estar “atualizados” sobre 

as mudanças e os avanços de suas áreas de atuação. 

Logo, o que se propõe como formação continuada – e aqui estamos nos 

referindo especificamente à formação de professores – passa a ser compreendido, 

reduzido ou tratado como equivalente a treinamento, reciclagem, capacitação, entre 

outros termos.  

Temos, então, um fenômeno social que é polissêmico, visto que a quantidade 

de sentidos e significados que se dá à formação continuada de professores vai 

desde os que relacionamos acima até outros, como “faz de conta”, encontrado por 

Lima e Aguiar (2007) em pesquisa realizada. 

  Diante dessas considerações, acreditamos que a formação continuada de 

professores se constitui em um fenômeno de representação social. 

 

 
4.5 Os Formadores do CEEL: um grupo social 
 

 

Tomar a teoria das representações sociais como referencial orientador da 

pesquisa exigiu a delimitação de um grupo de sujeitos específico, pois, ao mesmo 

tempo que uma representação é individual, ela também é coletiva e se constitui 

mediante um grupo. Como já afirmamos, uma representação reside na dialética 

entre o individual e o coletivo. 

 Para Xavier (2002, online), 
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uma das características fundamentais da representação na teoria de 
Moscovici: só se pode falar em "representação" como representação 
de alguém, isto é, de um grupo específico, que tem e partilha 
informações, convenções e emoções específicas (a representação 
não está "fora" do grupo nem paira "sobre" ele). 

 
 
 Com base nessa afirmação, e como já havíamos mencionado na introdução 

deste projeto, a escolha pelos formadores do CEEL não foi aleatória. Optamos pelo 

CEEL e pelos formadores que lá atuam por entendermos que se trata de um Centro 

com forte atuação na área de formação continuada de professores em nível 

nacional.  

 Mesmo pertencendo a um grupo específico – formadores do CEEL –, vale 

ressaltar que não se trata de um grupo homogêneo, pois os formadores possuem 

trajetórias e experiências profissionais diversificadas e formações acadêmicas 

variadas, ou seja, se constituem num grupo heterogêneo que, nas palavras de 

Arendt (2005), só é possível devido à pluralidade humana. 

 De acordo com a abordagem estrutural, as representações sociais são 

norteadas por dois sistemas, um central e um periférico, que permitem 

 

 
compreender uma das características básicas das representações, 
que pode parecer contraditória: elas são, simultaneamente, estáveis 
e móveis, rígidas e flexíveis. Estáveis e rígidas, posto que 
determinadas por um núcleo central profundamente ancorado no 
sistema de valores partilhado pelos membros do grupo; móveis e 
flexíveis, posto que, alimentando-se das experiências individuais, 
elas integram os dados do vivido e da situação específica, integram a 
evolução das relações e das práticas sociais nas quais se inserem os 
indivíduos ou os grupos (ABRIC, 1998, p. 34). 

 

Enquanto o sistema central é mais estável e duradouro, o sistema periférico, 

por ser mais flexível, possui a propriedade de modificar-se mais facilmente do que o 

núcleo central.  

O sistema periférico assume praticamente a função de proteção do núcleo 

central na medida em que permite a adaptação a uma dada situação, sem que isso 

implique a modificação deste último. Conforme Abric (1998), podemos dizer que a 

determinação do sistema periférico está mais ligada ao contexto imediato e às 

características individuais, estas últimas devido à heterogeneidade do grupo. 
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Alertamos sobre essa heterogeneidade, visto que, com base nas trajetórias 

de vida, nas formações diversas, etc., as representações sociais de formação 

continuada compartilhadas pelos formadores do CEEL podem apontar alguns 

elementos provenientes dessa heterogeneidade do grupo.  

A seguir, apresentaremos a trajetória da pesquisa, fazendo considerações 

sobre os métodos e os momentos de coleta de dados, sobre os instrumentos 

utilizados, sobre o procedimento de análise da proposta de formação, do teste de 

associação e da entrevista.  
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 5 – TRAJETÓRIA DA PESQUISA 
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Ter a consciência de que a formação continuada de professores 

frequentemente vem sendo confundida ou reduzida a capacitação, treinamento, 

reciclagem, „faz de conta‟, etc. – Lima e Aguiar (2007); Christov (2002); Freitas 

(2007), entre outros –, foi o primeiro passo na construção de nosso objeto de 

pesquisa. O segundo diz respeito ao campo empírico que daria conta de apreender 

as representações sociais de formação continuada. 

A escolha pelo CEEL não foi imediata, pois pretendíamos buscar na Rede 

Municipal de Ensino do Recife os formadores que seriam sujeitos desta pesquisa. 

No entanto, quando realizamos pesquisa (LIMA e AGUIAR, 2007) sobre a formação 

continuada de professores e suas repercussões nas práticas de sala de aula, 

percebemos que os formadores que ministravam as formações pertenciam ao grupo 

do CEEL, porquanto constantemente eram mencionados os programas de que, na 

época, os professores da Rede Municipal de Ensino do Recife participavam, como o 

PróLetramento, por exemplo. Assim, ao relembrar as falas dos professores, optamos 

pelo CEEL, pois este se constitui como o Centro de formação que atua, além da 

cidade do Recife, em diversos estados do País, atendendo às solicitações do MEC e 

de algumas secretarias de educação na área de formação continuada de 

professores. Logo, em face de o CEEL coordenar formações continuadas em grande 

parte do cenário brasileiro, optamos por ter os formadores que lá atuam como 

sujeitos colaboradores desta pesquisa. 

Como já vimos no capítulo anterior, além da possibilidade de eleger um dos 

desdobramentos da teoria das representações sociais, o pesquisador terá que fazer 

mais uma escolha referente ao percurso metodológico.  

A escolha de uma metodologia (tanto de recolha quanto de análise) com 

certeza está determinada por considerações empíricas (natureza do objeto, sujeitos, 

limitação das situações, etc.), mas também se apoia no sistema teórico que justifica 

a pesquisa (ABRIC, 1994). 

Durante o estudo das representações sociais, torna-se necessária a utilização 

de métodos, visando, de um lado, encontrar e fazer emergir os elementos 

constituintes das representações e, de outro, conhecer a organização desses 

elementos e encontrar o núcleo central. 

Abric (1994, p. 60) destaca três objetivos que implicam uma abordagem 

multimetodológica das representações, organizadas em três tempos sucessivos: 
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1. O encontro do conteúdo da representação; 

2. O estudo das relações entre os elementos, de sua importância relativa e 

de sua hierarquia; 

3. A determinação do controle do núcleo central. 

 

5.1 Participantes 

 

 Participaram desta pesquisa vinte formadores do CEEL, e o critério de 

escolha foi pertencer ao grupo de formadores e estar disponível a colaborar com a 

pesquisa. 

 

 

5.2 Considerações Acerca dos Métodos de Coleta de Dados 

 

Na busca por literatura que nos orientasse sobre os procedimentos de coleta, 

apoiamo-nos em Sá (1996), pois afirma que um problema que se coloca ao 

pesquisador para a construção do objeto de pesquisa diz respeito à coleta de dados. 

Embora não devamos pensar a coleta sem o complemento da análise, parece 

oportuno, ressalta o autor, enfatizar sua importância na construção do objeto, bem 

como sua dependência em relação a eleições teórico-conceituais prévias. 

Abric (1994) coloca a metodologia de coleta de dados como um ponto chave 

que determina prioritariamente o valor dos estudos em representações. Uma coleta 

de dados que se utilize de instrumentos adequados ao objeto de pesquisa determina 

diretamente a validade dos resultados obtidos na análise. 

Ainda nessa direção, Abric (1994) distingue dois métodos de recolha do 

conteúdo das representações: os interrogativos, dentre os quais estão a entrevista e 

o questionário; os associativos, que são os referentes às evocações ou teste de 

associação livre, entre outros. 

Para esta pesquisa, realizamos uma análise documental da proposta de 

formação continuada do Centro, bem como fizemos uso do teste de associação livre 

e de entrevista semiestruturada com os formadores do CEEL. 
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5.3 Considerações Acerca dos Momentos de Coleta de Dados 

 

Para a realização da referida pesquisa, pretendíamos contar com cinquenta 

formadores do CEEL. A maneira de entrar em contato com eles foi procurando o 

Centro que gentilmente nos cedeu a ficha com os contatos de todos os formadores 

(e-mail, endereço, telefone).  

Para que não houvesse choque de horário na aplicação do teste, dividimos a 

ficha em três partes a fim de entrarmos em contato (via e-mail) com os formadores. 

Assim, o e-mail, continha a nossa apresentação (em nome da mestranda e em nome 

da orientadora), a apresentação dos objetivos, o pedido de participação dos 

formadores na pesquisa e, por fim, que o teste levaria apenas alguns poucos 

minutos para ser respondido, uma vez que sabíamos da pouca disponibilidade de 

tempo dos formadores. Obtivemos algumas respostas e, com aqueles que 

concordaram em responder ao teste, marcávamos um encontro com o horário e o 

local que convinham ao formador. 

Outra forma de encontrar e solicitar a participação dos formadores, 

principalmente daqueles que estudam ou são professores do Centro de Educação 

(CE) da UFPE, foi bater à porta de suas respectivas salas para agendar um 

momento (no caso dos professores) ou fazer “plantão” nos corredores do CE (no 

caso dos estudantes), para encontrar algum formador.   

Faz-se necessário ressaltar que esse momento foi o que mais nos angustiou 

durante todo o percurso da pesquisa, pois, dos inúmeros e-mails que mandamos, 

poucos foram os que nos responderam positivamente se colocando à disposição. 

Outro fato foi que muitos participantes marcavam em suas agendas um horário e, 

quando os procurávamos, solicitavam que fosse remarcado para outro dia – às 

vezes, esse outro dia seria um mês depois.  

Por essa razão, tínhamos pretendido a participação de cinquenta formadores, 

todavia apenas vinte sujeitos se dispuseram a colaborar. 

Referente à entrevista semiestruturada, o contato com os formadores foi bem 

mais tranquilo, visto que já conheciam a pesquisa, pois tinham participado do teste 

de associação livre. Assim, entrávamos em contato com os formadores por e-mail ou 

telefone e marcávamos dia e local preferidos por eles. 
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5.4 Considerações Acerca dos Instrumentos 

 

Em consonância com o objeto da pesquisa e a escolha da teoria, optamos 

pela utilização dos instrumentos anteriormente citados, que nos ajudaram na 

identificação do conteúdo das representações – teste de associação e entrevista 

semi-estruturada. 

Realizamos um teste de associação livre com vinte formadores do CEEL. De 

acordo com Bona (2010), o teste de associação livre consiste em apresentar ao 

sujeito uma palavra, frase ou expressão que funcionará como um termo indutor, 

correspondendo ao objeto de representação que está sendo investigado, para, 

então, a partir desse termo indutor, solicitar ao sujeito a produção, o mais 

rapidamente possível, de, no mínimo, três palavras, frases ou expressões que lhe 

vierem à mente. 

  Posteriormente, com o intuito de aprofundar e obter mais elementos que nos 

ajudassem na compreensão das representações sociais de formação continuada, 

realizamos uma entrevista semiestruturada com uma porcentagem de 50% dos 

formadores que antes realizaram o teste de associação (o que corresponde a dez 

formadores). O roteiro da entrevista foi finalizado após termos realizado os testes de 

associação livre com os vinte formadores e termos esboçado uma pré-análise do 

material, porquanto nossa intenção foi aprofundar ou esclarecer questões 

levantadas no teste. 

Segundo Minayo (2007), além de combinar perguntas fechadas e abertas, a 

entrevista semiestruturada possibilita ao entrevistado discorrer sobre o tema em 

questão sem se prender à indagação formulada, assim como possibilita ao 

entrevistador uma possível intervenção, caso a resposta fuja do contexto da 

pergunta ou, até mesmo, para aprofundar algo que foi dito. 

A entrevista foi gravada em áudio, para não perdermos nenhum dado 

importante, e, em seguida, fizemos uma transcrição das falas dos sujeitos. 

  

5.5 Considerações Acerca do Procedimento de Análise da Proposta de 

Formação Continuada  

 

Na realidade, a análise documental nas pesquisas em representação social é 

bastante rica, embora seja pouco utilizada, conforme afirma Almeida (2005). 
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No dizer de Ludke e André (1986), os documentos constituem-se uma fonte 

da qual podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações 

do pesquisador. Eles funcionam como uma fonte “natural” de informação. Os 

documentos não podem ser considerados fontes de informação estáticas, mas 

contextualizadas, porque surgem num determinado contexto, fornecendo 

informações sobre o mesmo. 

Bardin (2004) alerta ainda que a análise documental permite passar de um 

documento primário para um documento secundário (representação do primeiro 

documento).  

A partir desse entendimento, a escolha por fazer uma análise da proposta de 

formação se justificou porque, para Guba e Lincoln (1989), o uso de documentos em 

uma pesquisa é uma fonte tão repleta de informações sobre a natureza do contexto 

que nunca deve ser desprezada, independente de qualquer outro método de 

investigação escolhido. Vale ressaltar também que pensamos em fazer a análise da 

proposta de formação do CEEL porque ela poderia nos trazer elementos para que, 

quando fôssemos analisar o teste de associação livre e as entrevistas, 

articulássemos possíveis convergências e divergências entre o que a proposta 

aborda e o que os formadores colocaram.  

Analisamos a proposta de formação do CEEL com base no nosso referencial 

teórico de formação continuada – a fim de entendermos se existiam pontos em 

comum entre eles –, percebendo, assim, o que é formar professores de acordo com 

o que esse Centro propõe. 

Para tanto, num primeiro momento, lemos todo o conteúdo da proposta já 

fazendo considerações sobre o que achávamos relevante a partir dos contributos 

teóricos sobre a temática. Posteriormente fizemos uma releitura destacando os 

pontos que a proposta tem em comum com o que defendemos em nosso referencial 

teórico. 
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5.6 Considerações Acerca do Procedimento de Análise do Teste de 

Associação Livre 

 

O teste de associação livre foi composto por duas partes (apêndice A). A 

primeira parte consistia no preenchimento de um questionário de identificação dos 

sujeitos, em que eram solicitados um contato (e-mail e telefone), sexo, faixa etária, 

formação acadêmica (graduação e pós-graduação) e há quanto tempo era formador 

do CEEL.  Esses dados de identificação foram importantes para traçarmos o perfil 

dos nossos sujeitos e evidenciarmos possíveis relações entre o perfil e as palavras 

associadas com o teste. 

 A segunda parte do teste consistiu nas expressões indutoras propriamente 

ditas (formação e formação continuada); os participantes teriam que escrever as 

cinco palavras que lhes viessem à mente ao lerem tais expressões e, em seguida, 

escolher as duas que consideravam principais e justificá-las. 

 Antes de decidirmos pelo uso de tais expressões, aplicamos o teste a quatro 

sujeitos, no intuito de verificar a adequação das expressões indutoras e confirmar ou 

não a sua clareza. Constatando que o teste se mostrava claro aos sujeitos e que as 

expressões indutoras atendiam ao nosso objeto de pesquisa, decidimos continuar 

com o processo de coleta. Vale ressaltar que esses quatro sujeitos também fazem 

parte do total de vinte participantes. 

A opção por solicitar que os participantes justificassem a escolha das duas 

palavras consideradas principais ao termo formação continuada foi no intuito de 

termos mais elementos para uma maior aproximação na compreensão da 

representação social deste objeto. 

O teste aplicado a vinte formadores do CEEL foi composto por três páginas 

cada um, dando um total de sessenta páginas com dados referentes ao perfil dos 

sujeitos e às palavras associadas. Assim, pensamos em uma tática que nos 

permitisse compactar os dados e facilitar a nossa visualização dos mesmos para 

não termos que ficar a todo instante manuseando as sessenta páginas dos testes. 

O primeiro passo foi criar tabelas com as palavras evocadas pelos sujeitos e a 

frequência com que apareciam. Então criamos uma tabela com duas colunas. Na 

coluna da esquerda colocávamos as palavras associadas pelos formadores e, na 

coluna da direita, a frequência com que apareciam. Fizemos isso com a expressão 
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indutora formação e formação continuada. Logo nos foi permitido perceber quais 

palavras foram mais frequentes na associação aos termos indutores.  

Foram feitas também duas tabelas com duas colunas para as palavras 

principais associadas aos termos indutores formação e formação continuada. Na 

coluna da esquerda, colocávamos as palavras escolhidas como principais, e, na 

coluna da direita, as justificativas dadas pelos formadores. 

É preciso ressaltar que durante esse momento algumas escolhas precisaram 

ser feitas. Por exemplo, alguns formadores associaram a palavra aprimoramento a 

formação continuada, enquanto outros associaram a palavra aperfeiçoamento ao 

mesmo termo. Consultamos o dicionário e entendemos que essas duas palavras – 

aprimoramento e aperfeiçoamento – possuem o mesmo significado, ou seja, são 

sinônimos. Assim, escolhemos usar o termo aperfeiçoamento para designar também 

aprimoramento.   

O segundo passo foi no intuito de facilitar a observação de possíveis relações 

entre o perfil dos participantes e as palavras associadas por eles. Então, em uma 

mesma página do Microsoft Word, detalhávamos as características do perfil dos 

sujeitos e as palavras associadas. Tomamos como exemplo o formador 11:  

 

 

Essa estratégia nos permitiu visualizar em uma única página o perfil de vários 

sujeitos e suas palavras associadas. 

A análise do conteúdo do teste de associação livre foi a partir da proposta de 

Bardin (2004). A autora afirma que a análise de conteúdo é 

 
 
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos  relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (idem, 
p.34).  

 

 

Formador  11 
41 a 50 anos / Pedagogia/ pós-graduação em educação / 7 anos como formador 
do CEEL 
Palavras associadas: Reflexão / construção coletiva / diálogo / troca de saberes / 
aperfeiçoamento 
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Para a autora, a análise do conteúdo do teste de associação se faz por meio da 

reunião da  

 
lista de palavras suscitadas por cada palavra indutora, sendo este 
primeiro trabalho de classificação.[Assim],encontramo-nos em 
confronto com um conjunto heterogêneo de unidades semânticas. 
Face a esta desordem, torna-se necessário introduzir uma ordem 
(idem, p. 48) [grifo nosso].  

 

 

Após acharmos uma ordem para essas palavras, as informações tornam-se 

acessíveis e manejáveis, de modo a chegarmos às representações, chamadas pela 

autora de representações condensadas. 

 

 

5.7 Considerações Acerca do Procedimento de Análise das Entrevistas 

 

 Com base nas respostas obtidas com o teste de associação livre, 

estabelecemos um critério de escolha dos formadores: entrevistar os que tivessem 

mencionado em sua resposta ao teste de associação livre as palavras com maior 

frequência, dado que elas possivelmente se constituem como núcleo central de uma 

representação e, então, assim, teríamos mais elementos para compreendê-la. 

Ressaltamos também que a disponibilidade dos formadores para colaborar com a 

pesquisa influenciou no resultado final de 10 formadores. 

A entrevista semiestruturada tem sido bastante preferível em pesquisa em 

representação social. Isso se baseia na premissa de que a conversação é espaço 

privilegiado para o seu surgimento e o que mais se aproxima de estabelecer algo 

parecido com uma conversa, embora seja preciso salientar que a fala não é a 

representação social. Faz-se necessária, então, a interpretação dela (ARRUDA, 

2005). 

O primeiro passo no sentido de interpretar as entrevistas foi transcrevê-las. 

Arruda (2005) aponta que a escuta e a transcrição das gravações são uma boa 

ocasião para mergulhar no material coletado. Por esse motivo, concordamos que 

todo pesquisador precisa transcrever o material coletado em áudio, sem recorrer a 

terceiros, já que esse momento é importante para uma primeira interpretação do 
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material coletado, quando se observam e rememoram as entonações de voz, as 

pausas, etc., do momento da entrevista. 

O segundo passo foi a leitura flutuante proposta por Bardin (2004). 

Concordando com Arruda (2005), não podemos nos furtar a compreender o que as 

falas ou os textos nos dizem sem antes passar pelas técnicas consagradas. 

 
 
Embora a leitura flutuante, como seu nome indica, seja apenas um 
sobrevôo, uma panorâmica, este seu caráter de flutuação não é 
desprezível, e devemos tirar partido dele para dar asas à imaginação 
psicossociológica, formulando hipóteses que a continuidade da 
análise trabalhará melhor, com os devidos cuidados e rigor 
(ARRUDA, 2005, p. 245). 

 

O terceiro passo, já após várias leituras das entrevistas, foi criar as 

categorias, o que de acordo com Franco (2008), é o ponto crucial na análise de 

conteúdo. Para Bardin (2004, p.111), categoria é 

 
uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 
segundo o gênero (analogia), com critérios previamente definidos. As 
categorias são rubricas ou classes, que reúnem um grupo de 
elementos unidades de registro, no caso da análise de conteúdo, sob 
um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos 
caracteres comuns destes elementos. 

 
Portanto nossas categorias criadas a partir dos dados da entrevista são 

categorias empíricas, uma vez que foram construídas a partir do conteúdo das falas 

dos participantes.  

No capítulo que se segue são feitas as análises dessas três etapas descritas: 

a proposta de formação continuada do Centro, o teste de associação livre e a 

entrevista semiestruturada. 
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 6 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
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6.1 Análise e Discussão da Proposta de Formação Continuada do CEEL 

 

Para essa primeira etapa de análise da pesquisa, conhecer o que o CEEL, 

enquanto instituição formadora, concebe ou, em outras palavras, qual a concepção 

de formação continuada contida na proposta de formação do CEEL foi nosso 

objetivo. Para tanto, detivemo-nos em ler e analisar, com base em nosso referencial 

teórico de formação continuada, o livro texto intitulado “Formação Continuada de 

Professores: questões para reflexão” e o guia didático, também com o mesmo título, 

em que constam algumas sugestões para as formações realizadas pelo CEEL. 

Divididos em seis unidades, tanto o livro texto quanto o guia didático, a 

proposta de formação do CEEL apresenta um objetivo para cada uma das seis 

unidades em que os profissionais que atuarão na formação dos professores – os 

orientadores de estudo4 formados pelos formadores do CEEL, bem como os próprios 

formadores – precisam: 

 
 

● reconhecer-se como agentes na formação continuada dos 
professores;  
● refletir sobre diferentes concepções de formação continuada 
com ênfase na abordagem crítico-reflexiva;  
● refletir sobre os saberes docentes e o cotidiano da sala de 
aula; 
● refletir sobre o papel das experiências pessoais e 
profissionais na construção da identidade profissional; 
● refletir sobre a importância do resgate da trajetória pessoal 
para compreensão das práticas pedagógicas; 
● planejar e desenvolver projetos de formação continuada dos 
professores, assumindo o papel de formadores (FERREIRA [at, 
all] 2007, p.7). 
 
 
 

 A partir da leitura que fizemos desse material, pudemos ver claramente que 

os objetivos que o CEEL propõe são todos muito bem atendidos nos textos das seis 

unidades, visto que trazem importantes reflexões sobre os desafios da formação de 

professores no século XXI, sobre a questão da experiência na formação profissional 

de professores, sobre os saberes docentes e sua prática, sobre o cotidiano da 

escola, sobre a importância das memórias na formação de professores e, também, 

                                                 
4
 Os formadores de professores que são formados pelos formadores do CEEL serão tratados com a 

nomenclatura sugerida pelo próprio Centro: orientadores de estudo. 
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sobre os dispositivos metodológicos para a formação continuada de professores 

numa perspectiva crítico-reflexiva.   

 No decorrer das leituras que fizemos, ficou bastante evidente que a reflexão é 

o que move a proposta de formação continuada do CEEL, pois, durante as seis 

unidades, os orientadores de estudo que estão sendo formados pelos formadores do 

CEEL precisam a todo instante colaborar, se colocar, discutir, fazer leituras, produzir 

atividades e, principalmente, refletir sobre a formação continuada de professores, 

deixando bem claro que não se trata de uma proposta de formação que apresenta 

respostas prontas aos que estão sendo formados, como se a sala de aula – e já 

falamos em nosso capítulo dois sobre a formação continuada – fosse um espaço 

para aplicabilidade dos saberes da formação e a prática fosse guiada por “receitas” 

prontas dadas pelos formadores aos formandos.  

Por ser essencial e constante na proposta de formação continuada do CEEL, 

a reflexão – seja enquanto reflexão e/ou “ensino reflexivo” –, nas palavras do 

professor Alexandre Simão de Freitas, aparece como eixo fundamental para a 

formação: 

 
A formação reflexiva consistiria em um processo de transformação 
ou reconstrução da própria experiência profissional e pessoal dos 
professores na medida em que eles analisam criticamente os 
pressupostos da sua ação pedagógica. [...] a reflexão é a própria 
transformação do pensamento; um esforço contínuo e permanente 
para romper o fechamento em que estamos inseridos. [...] a 
“formação reflexiva” não deve ser vista como fórmula mágica capaz 
de resolver os desafios e os problemas encontrados na prática 
pedagógica. O fundamental é que as instituições encarregadas da 
formação profissional dos professores tornem essa reflexividade 
coletiva possível, materializando-a concretamente (FREITAS, 2007, 
p. 22 e 23). 

 

 

Também de acordo com Silva (2007), a postura do professor reflexivo não 

requer apenas um saber-fazer, mas que ele possa explicar de forma consciente a 

sua prática e a tomada de decisões sobre ela. 

 A própria proposta de formação do CEEL, na última unidade do guia didático, 

sugere que seja feita uma reflexão sobre o material que é proposto pelo Centro. 

Com isso, podemos perceber que até o que é sugerido pelo CEEL enquanto 

formação continuada de professores é colocado “à prova” para os que estão sendo 
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formados, demonstrando assim que não se trata de uma proposta fechada, pronta e 

perfeita, mas que pode ser discutida pelos formadores e orientadores de estudo. 

 É preciso ressaltar que a proposta do CEEL também sugere várias 

estratégias de formação, que são vivenciadas pelos formadores nos momentos da 

formação continuada. Leituras diversas, seja no momento de formação ou para um 

momento posterior, exposição dialogada, troca de experiências, palestras, 

dinâmicas, produções de textos, socialização, são algumas estratégias que nos 

chamaram a atenção. 

 Como já apontamos no capítulo referente à formação continuada, Nóvoa 

(1992) ressalta a importância do enfoque teórico nos momentos de formação, uma 

vez que aquelas que ficam ao nível apenas da socialização de experiências são 

vazias e pouco contribuem.  

 A própria coordenadora, na entrevista que realizamos sobre o CEEL, destaca 

que 

 
queríamos uma formação em que o professor tivesse esse acesso a material 
de leitura, ou seja, de pensar teoricamente sobre as coisas. Então, não 
queríamos uma formação que fosse só socialização de experiências. Lá no 
guia tem várias atividades que são de estudos do texto. Queríamos que a 
formação tivesse momentos de o professor pensar a prática dele, planejar 
situações, realizar, voltar pra discutir o que ele fez (Entrevista em 5 de 
outubro de 2010). 
 
 

Com base na leitura que fizemos da proposta do CEEL, percebemos que, 

além dos artigos contidos no livro texto que são indicados para a leitura dos 

formandos, outras indicações também são sugeridas. 

 Assim, encontramos pontos em comum entre o que o CEEL propõe que seja 

a formação continuada de professores e o que o nosso referencial teórico de 

formação aponta. Destacamos: a importância dada à reflexão como meio de 

(re)pensar a prática docente almejando melhorá-la; a importância do teorizar e não 

ficar apenas ao nível de trocas de experiências.  

 A seguir, apresentaremos o perfil dos sujeitos participantes da pesquisa, bem 

como a análise e a discussão referente ao teste de associação livre. 
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6.2 Análise do Teste de Associação Livre 

 

6.2.1 Perfil dos sujeitos 
 

Tabela 3 - Perfil dos Participantes 
 

Características Quantitativo de sujeitos 

Gênero  

Masculino 1 

Feminino 19 

Faixa etária   

20 a 30 anos 7 

31 a 40 anos 2 

41 a 50 anos 7 

51 a 60 anos 4 

mais que 60 anos 0 

Graduação   

Pedagogia 9 

Psicologia 6 

Fonoaudiologia 2 

Letras 3 

Mestrado (in)completo  

Educação  12 

Letras 1 

Psicologia 5 

Linguística  1 

Fonoaudiologia  1 

Doutorado (in)completo  

Educação  13 

Linguística  1 

Não possui  6 

Pós-doutorado  

Educação 1 

Psicologia 1 

Não possui 18 

Tempo como formador do CEEL  

Menos que 1 ano 4 

Mais que 1 e menos que 3 anos 2 

Mais que 3 e menos que 5 anos 5 

Mais que 5 e menos que 7 9 

 

  Houve uma predominância do gênero feminino no total dos participantes da 

pesquisa, e se faz necessário ressaltar que a grande maioria dos formadores do 

Centro é composta por mulheres. No que se refere à faixa etária, notamos que os 

participantes encontram-se entre vinte e sessenta anos. 
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 A graduação dos participantes é representada em sua maioria por pedagogos 

e psicólogos, mas também participaram fonoaudiólogos e formados em letras. 

 Para ser formador do CEEL, é necessário estar cursando no mínimo o 

mestrado. Logo, os nossos sujeitos, obrigatoriamente, já o fizeram ou o estão 

cursando. Notamos que há uma predominância de mestres e mestrandos em 

educação, e isso também ocorre com os doutores e doutorandos, já que, dos vinte 

participantes, treze cursaram ou cursam doutorado em educação e apenas um na 

área de linguística. Dos vinte sujeitos, apenas dois possuem pós-doutorado. 

 Na amostra de sujeitos desta pesquisa, pudemos perceber que existem 

formadores que estão no Centro desde a sua origem (2004), mas também 

formadores que iniciaram este ano (2011). 

 

 

6.2.2 Teste de associação livre  

 

  6.2.2.1 Expressão indutora: formação 

 

A tentativa de compreender como a formação continuada de professores é 

representada requer, antes de tudo, o entendimento de como o termo formação é 

concebido. Almeida (2006) afirma que a amplitude e os múltiplos significados e 

dimensões que a formação ganhou (fala-se em formação do consumidor, formação 

para a cidadania, formação de pai, formação sexual, etc.) acabam, muitas vezes, 

desvirtuando-o. Mesmo quando se trata especificamente da formação de 

professores, o termo ainda está carregado de muitos equívocos, “como slogan de 

agências interessadas no comércio de certificados ou como elemento que possa 

assegurar a chancela de “politicamente corretas” a algumas atuações 

governamentais, por exemplo” (p.177).  

Com base nisso e sabendo da complexidade que envolve a noção de 

formação, antes de buscar entender o que os formadores pensam ou como 

entendem a formação continuada, optamos por iniciar o nosso teste de associação 

livre com o termo indutor formação. Pedíamos que escrevessem cinco palavras ou 

expressões que lhes viessem à mente quando liam ou ouviam esse termo. Segue 

abaixo a tabela que mostra as palavras evocadas e a frequência com que 

apareceram. 
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Tabela 4 - Palavras associadas à expressão indutora formação e a 
frequência com que apareceram5 

 

 Palavras evocadas Frequência  Porcentagem (%)6 

Reflexão 10 50% 

Troca de saberes 8 40% 

Conhecimento 6 30% 

Aprender 5 25% 

Preparação profissional 5 25% 

Capacitação 4 20% 

Atualização 3 15% 

Pesquisa 3 15% 

Saberes docentes 3 15% 

Ação 2 10% 

Crescimento 2 10% 

Ensino e aprendizagem 2 10% 

Estudo 2 10% 

Experiência 2 10% 

Identidade profissional 2 10% 

Planejamento 2 10% 

Qualificação 2 10% 

Teoria e prática 2 10% 

Apropriação de conhecimentos específicos  2 10% 

Desenvolvimento humano 2 10% 

 

Se pensarmos no termo formação de maneira que abranja a formação do 

sujeito na sua completude e integralidade, falamos em formação humana. Formação 

esta que envolve todos os aspectos e dimensões da existência do indivíduo – física, 

emocional, espiritual, etc. (RÖHR, 2007). 

De maneira menos abrangente, mas de igual modo complexa, a formação 

profissional – para o exercício de qualquer profissão e que abarca a formação inicial 

e continuada do profissional – envolve o que Marcelo Garcia (1995) chama de ações 

voltadas para a aquisição de saberes, de saber-fazer e de saber-ser, objetivando o 

exercício de alguma atividade. Igualmente importante, o componente pessoal na 

formação profissional é necessário, uma vez que o sujeito é responsável pela ação 

de formar-se, ou seja, pela capacidade e pela vontade de formar-se (ALMEIDA, 

2006). 

                                                 
5
 Optamos por analisar as palavras que tiveram frequência igual ou superior a dois. 

6
 A porcentagem apresentada é em relação à quantidade dos participantes (20 formadores), e não em 

relação à quantidade de palavras associadas. Ou seja, se a palavra reflexão foi associada 10 vezes, 
50% dos participantes a associaram ao termo indutor formação. 
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No que se refere à formação de professores, indiscutivelmente complexa e 

dinâmica, nos apegamos às palavras de Marcelo Garcia (1995, p. 183) que 

compreende a formação de professores 

 

como um campo de conhecimentos, investigações e de propostas 
teóricas e práticas que, dentro da Didática e da Organização Escolar, 
estuda os processos mediante os quais os professores – em 
formação e em exercício – se implicam, individualmente ou em 
equipe, em experiências de aprendizagem através das quais 
adquirem ou melhoram seus conhecimentos, destrezas e 
disposições, e que lhes permitem intervir profissionalmente no 
desenvolvimento do ensino, do currículo e da escola, com o objetivo 
de melhorar a qualidade da educação que recebem os alunos. 

 

Com base no exposto, organizamos as palavras evocadas pelos formadores 

subdividido-as nas categorias teóricas formação humana, formação profissional e 

formação de professores, como aborda Almeida (2006). Vale ressaltar que a escolha 

das palavras para cada categoria não foi feita de forma aleatória. Algumas palavras 

ou expressões, como saberes docentes, por exemplo, já nos diziam claramente que 

se referiam à formação de professores, por isso se encontram em tal categoria. Com 

relação a outras palavras que não nos davam certeza sobre qual categoria 

correspondiam, recorríamos às justificativas dadas pelos formadores no teste de 

associação livre.  

 
Esquema 1 – palavras evocadas pelos formadores e divididas nas categorias 

formação humana, formação profissional e formação de professores. 
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Quando pedíamos para os formadores escreverem cinco palavras que lhes 

viessem à mente quando lessem o termo formação, não estávamos nos referindo a 

nenhuma formação especificamente – formação inicial, formação profissional, 

formação humana, etc. Apenas gostaríamos de compreender o que é pensado sobre 

o termo formação antes de entrarmos na discussão da formação continuada 

propriamente dita. 

Analisando o esquema, podemos perceber na primeira categoria que poucas 

palavras evocadas pelo termo formação foram associadas à formação humana, ou 

seja, à formação do indivíduo na sua totalidade. No próprio Centro de Educação da 

UFPE alguns professores estudam e defendem que a educação precisa 

compreender o ser humano na sua integralidade e que a tarefa pedagógica consiste, 

em termos mais gerais, em prestar ajuda ao educando no seu caminho em direção à 

sua plenitude, levando em conta o fato de que essa plenitude se expressa na 

integralidade das dimensões que fazem parte do ser humano (RÖHR, 2007). 

 Acreditamos na possibilidade de a discussão sobre a formação do indivíduo 

na sua totalidade que permeia o Centro de Educação da UFPE ter influenciado na 

associação do termo formação a formação humana. 

Na segunda categoria do esquema, referente à formação profissional, foi 

evocada uma maior variedade de palavras, embora as duas mais mencionadas 

(reflexão e troca de saberes) tenham sido referentes à formação de professores.  

 O que nos chamou a atenção foi que o termo formação esteve associado à 

formação profissional no sentido de formação profissional inicial (graduação). Isso 

ficou bastante evidente quando pedíamos para os formadores destacarem as duas 

palavras principais e justificarem as suas escolhas: “O profissional formado tem 

qualificações que outros profissionais de outras áreas não têm e que são 

imprescindíveis” (F05)7.  Justificativa referente à palavra associada “qualificação”. “A 

formação inicial precisa minimamente assegurar condições para o exercício 

profissional eficaz” (F17). Justificativa referente à expressão associada “preparação 

profissional”. 

 Acreditamos que a formação profissional implica tanto uma formação inicial 

quanto numa formação continuada para qualquer que seja a profissão. Percebemos 

que, ao relacionarem a formação profissional apenas com a formação inicial, os 

                                                 
7
 Os formadores colaboradores, nesta pesquisa, serão chamados de „F„ mais um número que os 

identificará. Exemplo: Formador 1 (F01); Formador 2 (F02); etc.  
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formadores desconsideraram que a formação de qualquer profissional se faz 

mediante a formação inicial e a continuada, esta entendida como formação que se 

estende por toda a vida profissional do indivíduo, remetendo à ideia de que o 

conhecimento é inacabável.   

Grande parte das palavras evocadas pelos formadores – e, com destaque, as 

duas palavras mais frequentes (reflexão e troca de saberes) – se referiram à 

formação do professor especificamente. Com tais palavras, pudemos fazer uma 

relação com uma terceira categoria: formação de professores. Para Almeida (2006, 

p. 178), a formação do professor é localizada “no campo da formação especializada, 

que se coloca como uma dimensão da formação profissional”. 

Ressaltamos que, em um primeiro momento, ficamos em dúvida sobre se a 

palavra reflexão, tão destacada pelos formadores, seria referente à formação 

profissional ou, especificamente, à de professores. Então recorremos às justificativas 

dadas por eles e percebemos que a reflexão estava sempre atrelada à formação de 

professores. Destacamos uma fala: “o maior desafio do processo de formação do 

professor é promover momentos de reflexão sobre os saberes docentes mobilizados 

em sua atuação” (F04). 

 Inferimos que a palavra reflexão aparece com tanto destaque nas respostas 

dos formadores por dois motivos. Primeiro, o termo é recorrente na formação do 

professor (inicial e continuada). Fala-se em prática reflexiva, reflexão na ação, ação-

reflexão-ação, etc. O segundo é que a própria proposta de formação do CEEL 

coloca a reflexão em destaque, como vimos anteriormente. 

 Inferimos também que os formadores relacionaram com ênfase o termo 

indutor formação às expressões e palavras referentes à formação de professores, 

especificamente, porque faz parte de seu contexto profissional, seja enquanto 

formação acadêmica, seja por atuarem como formadores de professores.  

Quando um indivíduo é solicitado a dar a sua concepção sobre algo – no caso 

desta pesquisa, através do teste de associação livre, citar o que lhe vem à mente ao 

ler o termo “formação” –, ele não o faz de maneira descontextualizada. Ou seja, 

seus valores, ideologias, crenças, contexto social, profissional, etc., são bases no 

momento em que lhe é solicitado expressar sua opinião. Por esse motivo 

acreditamos que a frequência de palavras e expressões associadas ao termo 

formação esteve tão forte no que se refere à formação de professores, uma vez que 

faz parte do contexto profissional dos formadores. 
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Moscovici (1978) afirma que o indivíduo escolhe um quadro de referência que 

lhe facilite apreender o objeto a ser representado. Esse processo é chamado de 

ancoragem. Ou seja, como já mencionamos anteriormente no capítulo quatro, o 

processo de ancoragem é caracterizado pela inserção do objeto em um sistema de 

pensamento já existente, estabelecendo, assim, uma rede de significações em torno 

desse objeto (SANTOS, 2005). Por esse motivo acreditamos que o termo indutor 

formação foi tão relacionado à formação de professores. 

 Ressaltamos que nos chamaram a atenção as expressões troca de saberes e 

saberes docentes. Analisando o perfil dos participantes, percebemos que todos os 

que associaram o termo indutor formação a troca de saberes e saberes docentes 

têm em comum o curso de pedagogia em sua formação inicial, diferentemente da 

palavra reflexão que foi associada por sujeitos dos quatro cursos de graduação – 

Pedagogia, Letras, Fonoaudiologia e Psicologia. 

 Acreditamos na possibilidade de as expressões associadas troca de saberes 

e saberes docentes serem comuns aos formadores com graduação em Pedagogia 

por haver alguma influência do curso. 

 Feita a análise do termo indutor “formação”, a seguir apresentaremos as 

considerações sobre o termo indutor formação continuada. 
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  6.2.2.2 Expressão indutora: formação continuada 

 

 A segunda expressão indutora do teste de associação livre foi formação 

continuada. Segue abaixo uma tabela com as palavras associadas e a frequência 

com que apareceram. 

 
 

Tabela 5 - Palavras associadas à expressão indutora formação continuada  
e a frequência com que apareceram 

 

Palavras Frequência Porcentagem % 

Reflexão  13 65% 

Troca  de saberes 8 40% 

Aperfeiçoamento 5 25% 

Capacitação 5 25% 

Estudo 4 20% 

Aprender  3 15% 

Avaliação  3 15% 

Construção coletiva  3 15% 

Contínua 3 15% 

Planejamento 3 15% 

Ampliação dos saberes  2 10% 

Aprofundamento  2 10% 

Busca  2 10% 

Compromisso  2 10% 

Melhoria 2 10% 

Motivação  2 10% 

Necessária  2 10% 

Novos saberes 2 10% 

Prática  2 10% 

Sistematicidade 2 10% 

Saber teórico 2 10% 

  
 

Observando a tabela acima, nota-se que foram associadas vinte 

palavras/expressões ao termo formação continuada com frequência igual/superior a 

dois.  A partir das palavras associadas, observamos que os formadores apontam 

apenas elementos positivos quando solicitados a associar palavras/expressões. 

Dividimos as palavras em duas categorias descritas no esquema abaixo: “o que a 

formação continuada proporciona” e “elementos que caracterizam a formação 

continuada”. 
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Esquema 2 - Palavras/expressões associadas à formação continuada e 
divididas por categorias 

 
 

 

 

As palavras sistematicidade, necessária, prática, compromisso, busca e 

contínua estão no sentido de caracterização da formação continuada, apontando 

elementos de acordo com os quais a formação é ou deveria ser. Como se 

disséssemos que a formação continuada precisasse ser ou fosse uma prática 

contínua, necessária, sistêmica, uma busca e um compromisso.  

As justificativas dadas pelos formadores presentes no teste de associação 

nos ajudaram também na criação das duas categorias acima. Por exemplo, quando 

um formador se referiu à palavra contínua e a escolheu como principal, justificou que 

“continuidade dá a ideia de processo de formação” (F10), ressaltando, assim, no 

nosso entender, uma característica que a formação tem ou precisaria ter. 

Já as demais palavras remetem mais ao sentido do que a formação 

continuada proporciona ao indivíduo. Por exemplo: uma reflexão, uma troca de 

saberes, um aperfeiçoamento, uma capacitação, um estudo, etc. Destacamos uma 

fala: “A formação continuada é proposta de modo que os professores reflitam sobre 

o ensino e a aprendizagem, acompanhando os estudos e as pesquisas nas áreas do 

conhecimento” (F02). A afirmação do formador remete a um aspecto de contribuição 

O que a formação continuada 
proporciona 

Elementos que caracterizam a 
formação continuada  

Reflexão  Sistematicidade 

Troca de saberes Necessária  

Aperfeiçoamento Prática 

Capacitação Compromisso 

Estudo Busca 

Aprender Contínua  

Avaliação 

Construção coletiva 

Planejamento  

Ampliação de saberes 

Aprofundamento 

Melhoria  

Motivação  

Novos saberes 

Saber teórico 

Formação Continuada 
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da formação continuada para o sujeito, que, no caso citado, foi o de proporcionar um 

momento de reflexão. 

 Além das duas categorias criadas e mencionadas acima, algumas 

importantes observações precisam ser feitas. 

 A primeira refere-se às duas palavras/expressões mais associadas aos 

termos formação continuada e formação, uma vez que se tratou das mesmas 

palavras/expressões (reflexão e troca de saberes). Feita essa observação, 

indagamos se o perfil dos participantes, no que se refere à expressão associada 

troca de saberes, era composto só por pedagogos, como tinha acontecido com o 

termo indutor formação. Logo percebemos que não, pois entre os sujeitos havia 

formados em Pedagogia, Letras e Psicologia. 

 Mais uma vez ressaltamos que tanto a reflexão como a troca de saberes – 

esta, às vezes, dita como troca de experiências – são bastante colocadas na própria 

proposta de formação do CEEL, o que nos revela uma relação entre o que diz a 

proposta e os discursos dos formadores, mostrando assim uma influência 

institucional na representação de formação continuada compartilhada pelos 

formadores. 

 A segunda observação que fazemos refere-se às palavras mais associadas 

pelos formadores ao termo indutor formação continuada. Para Abric (2003), os 

elementos com maior frequência, juntamente com a escolha das duas palavras 

principais são o que supostamente compõe o sistema central de uma representação. 

Então acreditamos na possibilidade de reflexão, troca de saberes, 

aperfeiçoamento e capacitação serem parte do núcleo central na representação de 

formação continuada, embora, apenas com a análise das palavras principais e a 

análise das entrevistas semiestruturada nos sintamos mais confortáveis em fazer tal 

afirmação.  

 Segundo Abric (1998), os elementos que compõem o núcleo central são 

determinados pela natureza do objeto que é representado, bem como pelas relações 

que os sujeitos mantêm com o objeto e pelo sistema de valores e regras sociais que 

regem o contexto no qual os sujeitos estão inseridos. O autor ainda afirma que o 

sistema central é o mais resistente às mudanças.  

 As demais palavras/expressões associadas, estudo, aprender, avaliação, etc., 

aparecem, no nosso entender, como constituintes do sistema periférico que, 

segundo Abric (1998), está mais associado a características individuais e a 
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contextos imediatos e contingentes de inserção dos indivíduos, a partir de suas 

experiências cotidianas, sendo um sistema mais flexível que o sistema central. 

A terceira e última observação que fazemos em relação às associações ao 

termo indutor formação continuada refere-se às palavras aperfeiçoamento e 

capacitação, terceira e quarta palavras com mais frequência de associação. 

 Ressaltamos que é necessário ter cuidado com a utilização de tais palavras, 

dado que elas podem ser reducionistas em relação a toda a complexidade que 

envolve a formação continuada. 

 Resende e Fortes (2005, p.05) afirmam que as 

 

 
percepções acerca da formação continuada de professores são 
muitas, o que provoca a utilização de conceitos e termos 
considerados similares, porém muitas vezes ambíguos e imprecisos, 
tais como capacitação, treinamento, aperfeiçoamento e reciclagem. 
Todos eles respondem a tendências diferenciadas. 

 

Segundo os autores, existem distinções entre esses diferentes termos: 

reciclagem dá a ideia de mudanças profundas que desconsideram os saberes já 

existentes; treinamento indica destreza, exercício repetitivo e condicionante; 

capacitação sugere apenas o desenvolvimento de habilidades; aperfeiçoamento dá 

a entender completude e acabamento; já o termo formação implica um processo de 

construção inacabável. 

Como mencionamos no capítulo dois, referente à formação continuada de 

professores, Christov (2002) alerta que tais termos reduzem a autonomia do 

professor, pois se baseiam em propostas previamente elaboradas a serem 

apresentadas aos professores visando à aplicabilidade em sala de aula. 

 Aguiar (2004) ressalta ainda que esses conceitos (aperfeiçoamento, 

capacitação, treinamento, reciclagem) dão a ideia de preparar os docentes para uma 

prática repetitiva, acrítica e mecânica. 

 Ressaltamos que a própria proposta de formação continuada do CEEL, nas 

palavras de Freitas (2007), informa que muitas vezes se denominam formação 

continuada modelos formativos convencionais como treinamento e capacitação. O 

autor chama a atenção para se evitar o reducionismo. 
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6.2.2.2.1 Análise das palavras principais associadas ao termo 

indutor formação continuada 

 

 

 No entendimento de Vergès, citado por Sá (1998), afirmar de maneira mais 

segura sobre o sistema estrutural das representações sociais só é possível a partir 

da comparação entre a análise da associação e a análise das palavras principais. 

 Nessa mesma direção, Abric (2003) faz crítica ao uso apenas da frequência 

das palavras evocadas em detrimento da frequência da ordem de importância 

atribuída pelos sujeitos alegando que, em um discurso, as coisas essenciais não 

aparecem, frequentemente, senão após uma fase mais ou menos longa de 

aquecimento, ou seja, de estabelecimento de confiança ou de redução dos 

mecanismos de defesa. Por esse motivo é importante a análise das palavras 

principais para a compreensão das representações sociais.  

 A análise das palavras principais foi feita a partir das duas escolhas entre as 

cinco palavras/expressões que os formadores associaram ao termo formação 

continuada, bem como as justificativas dadas por eles. 

   

Tabela 6 – Palavras associadas com maior frequência  
 
 

Termo indutor formação continuada 

Reflexão (13) 

Troca de saberes (8) 

Aperfeiçoamento (5) 

Capacitação (5) 

 
Tabela 7 – Palavras principais associadas com maior frequência 

 
 

Termo indutor formação continuada 

Reflexão (6) 

Troca de saberes (4) 

Aperfeiçoamento (4) 

Capacitação (3) 
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Observando as tabelas acima, constatamos que as quatro 

palavras/expressões associadas com maior frequência ao termo indutor formação 

continuada (tabela 6) também foram as mesmas palavras/expressões que tiveram 

maior frequência no que se refere à escolha das palavras principais (tabela 7). 

 Observando também as justificativas dadas pelos formadores para as 

escolhas de tais palavras principais, percebemos um dado interessante.  

 

“A formação continuada é um momento no qual o docente reflete sobre a sua 

prática” (F05). Justificativa dada à palavra reflexão. 

“Deve ser um momento para o profissional refletir sobre a sua prática” (F06). 

Justificativa dada à palavra reflexão. 

“A formação continuada deve ser um momento para parar e aperfeiçoar seus 

conhecimentos” (F06). Justificativa dada à palavra aperfeiçoamento. 

“Acredito que todo processo de formação continuada deve priorizar momentos 

de troca de experiências, socialização e relatos de vivências, buscando analisar em 

que pode melhorar sua prática docente” (F04). Justificativa dada à expressão troca 

de saberes.  

“O professor precisa de um momento de reflexão coletiva para reavaliar sua 

prática, buscar se capacitar para as novas perspectivas de ensino” (F15). 

Justificativa dada à palavra capacitação. 

 

 As justificativas dadas pelos formadores às palavras principais nos dão pistas 

de que eles representam a formação continuada como um momento específico, 

entendido como curso, como formação continuada apenas no coletivo. 

 Ducoing (2007) aponta que a formação pode ser compreendida na distinção 

entre interioridade e exterioridade. A autora fala que se trata de dois olhares 

representativos opostos. 

 
 

A exterioridade, a que se fazem muitas alusões, constitui uma 
posição reducionista para compreender a complexidade deste 
processo. [...] a formação [na perspectiva da exterioridade] é 
considerada como “qualquer coisa para” ou qualquer coisa “que se 
tem” ou “que se adquiriu”. [...] quando nos referimos à formação, ela 
tende a ser relacionada com os conteúdos, e é compreendida como 
uma aquisição de conhecimentos, de habilidades, de atitudes e 
assume a conotação de um objeto que se pode obter e que pode ser 
comercializado (DUCOING, 2007, p. 329) [grifo nosso]. 
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Diferentemente da visão da exterioridade, a interioridade visa à formação 

como um processo pelo qual o indivíduo se compromete a procurar e a tornar reais 

as suas possibilidades, bem como é por isso que qualquer ação formativa se 

desenvolve a partir do olhar e do agir sobre si mesmo (DUCOING, 2007).  

Com base nas observações feitas acreditamos na possibilidade de estruturar 

os termos reflexão, troca de saberes, aperfeiçoamento e capacitação como fazendo 

parte de um núcleo central, mas ainda contamos com a terceira etapa desta 

pesquisa, a entrevista semiestruturada, que ajudará a aprofundar a compreensão da 

representação social de formação continuada compartilhada pelos formadores do 

CEEL.   

 

 

6.3 Análise e Discussão das Entrevistas  

 

 As categorias apresentadas a seguir, como já afirmamos nas considerações 

que fizemos sobre como se deu a análise das entrevistas, surgiram da leitura e 

releitura do material coletado, em  conformidade com a proposta de Bardin (2004) e 

as considerações de Arruda (2005). 

 

 

6.3.1 Conceituando formação continuada 

 

 A primeira indagação da entrevista realizada com os formadores foi na 

intenção de que colocassem o que entendem por formação continuada. Ao contrário 

do teste de associação livre, que solicitava que escrevessem cinco palavras ou 

expressões que lhes viessem à mente ao lerem o termo formação continuada, nesse 

momento de entrevista os formadores poderiam argumentar mais, citar experiências 

com formação, etc., bem como podíamos também interagir com os entrevistados, 

reformulando a pergunta ou solicitando que esclarecessem alguma questão em sua 

fala, por exemplo. 

 Com as respostas dos formadores à indagação feita, percebemos que eles 

colocaram duas formas distintas de como entendem a formação continuada. Assim, 
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criamos duas subcategorias para dar conta de como a formação continuada é 

entendida pelo grupo. 

 

Gráfico 1 – Compreensão da formação continuada 

 

 

Observando a subcategoria com maioria de 90%, observamos que a 

formação continuada é vista como um curso, ou seja, como um momento específico 

de curso no coletivo.  

 

“O que eu entendo por formação continuada é um momento em que o 

professor para para refletir sobre suas práticas. Um momento em que ele pode estar 

trocando experiências e estar em contato com outros profissionais da área” (F20); 

 “Eu acho que são momentos em que o professor não só tem acesso a outras 

práticas, que ele reflete sobre suas práticas, que ele compara sua prática com outras 

práticas de outros professores, troca experiências” (F05). 

 

Tais colocações feitas pelos formadores corroboram o que afirmamos 

anteriormente quando dissemos, na análise das palavras principais, que os 

formadores representam a formação continuada como apenas um curso e que isso 

se constitui numa posição reducionista da complexidade do processo de formação 

(DUCOING, 2007). 

 Acreditamos que, ao entenderem a formação continuada como um momento 

de curso, os formadores estão objetivando.  
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A objetivação é o processo que os indivíduos vão utilizar para tentar 
reduzir a distância entre o conhecimento do objeto social que eles 
constroem e a percepção que eles têm deste objeto. Ou seja, são 
vinculadas imagens concretas que, supostamente, vêm corroborá-las 
(DESCHAMPS e MOLINER, 2009, p. 127). 

 
 

Em outras palavras, segundo Moscovici (2003a), a objetivação “é transformar 

algo abstrato em algo quase concreto, transferir o que está na mente em algo que 

exista no mundo físico” (p.61). 

Diferentemente, na outra subcategoria a formação continuada é entendida, de 

uma forma mais ampla, como algo que vai além de momentos de cursos e que 

abrange a dimensão coletiva e individual do processo formativo.  

 

“Formação continuada é tudo o que se dá depois da formação inicial. Porque 

formação continuada nunca termina. Você pode ter, pela busca do próprio sujeito, 

mestrado, doutorado, etc., e você pode ter pelas políticas públicas” (F10).  

 

Marcelo Garcia (2005), quando conceitua a formação de professores – seja 

ela inicial ou continuada –, ressalta a questão individual e a coletiva como 

importantes ao processo de formação. 

Nessa mesma direção, Almeida (2006) dá ênfase ao componente individual 

na formação, pois o entende como necessário ao indivíduo, porquanto cabem a ele 

a capacidade e a vontade de se formar. 

  

 

6.3.2 Principais elementos da formação continuada 

 

O segundo questionamento que fizemos aos formadores foi no intuito de 

compreender o que eles consideram importante na formação continuada. Como 

mencionamos, a entrevista serviu para aprofundar e esclarecer algumas questões 

referentes ao teste de associação livre. Logo, essa indagação se torna relevante, 

pois nos possibilitou compreender o que os formadores destacam como essencial à 

formação continuada.  

Nossa hipótese, baseada no teste de associação livre, seria que as 

palavras/expressões reflexão, troca de saberes, capacitação e aperfeiçoamento 
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seriam levantadas pelos formadores no momento da entrevista, visto que, como 

vimos na análise do teste, foram palavras que tiveram maior frequência.  A tabela 

abaixo mostra o que os formadores destacaram como importante à formação 

continuada. 

 

 

Tabela 8 – Elementos destacados como importantes à formação continuada 

Troca de 
saberes 

Reflexão 
 

Aperfeiçoamento 
 

Capacitação Teoria 

Quantidade de 
formadores8 

7 5 3 3 2 

 

 

Em conformidade com o teste de associação livre, os termos troca de 

saberes, reflexão, aperfeiçoamento e capacitação mais uma vez se fizeram 

presentes nas falas dos formadores. Esse fato aponta tais termos como constituintes 

de um núcleo central da representação social de formação continuada. 

 

“Eu acho que a formação é mais esse momento de reflexão e de troca de 

saberes” (F05). 

“A troca de experiências, em que um vai relatar ações que teve, ações bem- 

sucedidas ou não, e que esta experiência do outro vai ajudar quem está escutando. 

Então eu acho essa troca muito valiosa” (F04). 

“[..] para que o professor possa estar se capacitando através dos momentos 

de reflexão e troca de experiências” (F03);  

“Eu acredito que o importante na formação continuada é a reflexão, que leva 

ao aperfeiçoamento do professor [...] o diálogo com o outro também. Quando um 

professor relata sua experiência, então a gente reflete sobre ela em conjunto” (F18). 

“A troca de informações e a reflexão em cima da troca garantem o 

aperfeiçoamento” (F02). 

 

Para Cordeiro (2008), é necessário induzir o professor a pensar sobre o que o 

leva a desenvolver esta ou aquela atividade, e isso se daria por meio da reflexão e 

                                                 
8
 - A soma da quantidade de formadores é superior a dez, pois alguns destacaram mais de um 

elemento. 
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da articulação dos diversos saberes. A troca de saberes também é bastante rica 

para o momento da formação continuada (NÓVOA, 1992). Já os termos capacitação 

e aperfeiçoamento levantados pelos formadores são reducionistas da formação 

continuada (RESENDE e FORTES, 2005; FREITAS, 2007; CHRISTOV, 2002). 

No entanto, o que chamou a nossa atenção foi o fato de esses termos 

mencionados pelos formadores – troca de saberes, reflexão, aperfeiçoamento e 

capacitação – estarem se relacionando um com o outro. Segundo Abric (1994), o 

núcleo central de uma representação apresenta como uma de suas funções a 

função organizadora, na qual o núcleo une os elementos da representação, dando 

assim estabilidade à mesma. 

Observando as falas acima, constatamos que os formadores apontam uma 

relação existente entre as palavras que acreditamos fazerem parte do núcleo central 

da representação de formação continuada: a reflexão é feita a partir da troca de 

saberes, esta, por sua vez, é o caminho para a reflexão e os dois juntos – reflexão e 

troca de saberes – capacitam/aperfeiçoam os professores. Notamos, assim, que os 

termos troca de saberes, reflexão, aperfeiçoamento e capacitação estão interligados 

e são interdependentes, organizando o núcleo central. O esquema abaixo faz uma 

demonstração dessa ligação e dessa interdependência que as falas dos formadores 

apontaram. 

 
 
 
 

Esquema 3 – Relação entre troca de saberes, reflexão, capacitação e 
aperfeiçoamento 

 
.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Troca de 

saberes 
Reflexão 

Capacitação 

Aperfeiçoamento 
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No que se refere ao termo teoria, destacado por dois formadores, duas 

considerações precisam ser feitas. Primeiro, como mencionamos no capítulo dois, 

referente à temática da formação continuada, Nóvoa (1992) ressalta a importância 

do enfoque teórico para que a formação em coletivo não fique apenas no nível da 

troca de experiências. 

 

“A teoria, que muitas vezes é deixada de lado [...]. Entendo que toda 

formação continuada precisa reunir aspectos teóricos para poder refletir sobre a 

prática, bem como os relatos de experiências também são importantíssimos” (F20). 

“Um bom aporte teórico [...]. fazer esta relação teoria e prática” (F10).  

 

As falas desses formadores nos mostram um avanço, ao pensarem a teoria 

como algo importante na formação continuada, uma vez que, mesmo durante o 

levantamento teórico que fizemos para escrever o capítulo referente à temática de 

formação, poucos foram os autores que encontramos que ressaltam a questão 

teórica como elemento importante. Esse fato aponta para a necessidade de 

superação da distância que ainda existe entre a teoria e a prática. 

A segunda consideração refere-se à teoria das representações sociais. 

Reafirmamos que, de acordo com Abric (1998), o sistema periférico de uma 

representação é mais flexível que o central e está mais ligado às características 

individuais. Notamos que os dois formadores que trouxeram o termo teoria nesse 

momento de entrevista foram os mesmos e únicos que o mencionaram durante o 

teste de associação livre (ver tabela 5). Por esse motivo acreditamos na 

possibilidade de esse termo constituir parte do sistema periférico da representação 

de formação continuada. 

 

 

6.3.3 Formador de formação continuada: qual(is) competência(s)? 

 

 Qual o papel de um formador de formação continuada? Essa indagação 

possibilitou conhecer quais competências os participantes da pesquisa ressaltam 

como necessárias a um formador de formação continuada para o exercício da 

função. Essa questão se torna relevante para o nosso estudo porque as 
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competências abordadas na entrevista como necessárias a um formador dão 

suporte para o entendimento de como a formação continuada é representada. 

 Entendemos que há uma relação direta entre o que os formadores entendem 

por formação continuada e o papel que eles atribuem a si no contexto da formação. 

Por exemplo, se me vejo como um “expert” ou um “metodologista”, possivelmente 

não compreenderei a formação continuada na sua complexidade, como abordamos 

no capítulo dois e defendemos ao longo deste trabalho. 

O livro intitulado “A Profissionalização dos Formadores de Professores”, que 

reúne grandes autoridades mundiais no campo da formação de professores 

(PERRENOUD, ALTET e PAQUAY, 2003, entre outros), buscou explicar, por meio 

das diversas pesquisas trazidas pelos seus autores, o que fazem os formadores de 

professores, quais são as suas características específicas, etc. Embora tais 

questionamentos não tenham sido os que orientaram esta pesquisa, concordamos 

que o papel ou, em outras palavras, o que os formadores dizem ser sua função está 

ligado a como compreendem a formação continuada. 

Pudemos perceber, a partir das respostas obtidas na entrevista, que os 

formadores se atribuem o papel de facilitadores, ou seja, como aqueles que 

medeiam o momento da reflexão e da troca de saberes. 

 

“Papel de Facilitador [...]. Garantir, em primeiro lugar, essa troca de 

informação de modo que as reflexões sejam feitas em torno de como essa prática 

vem sendo estabelecida” (F02). 

“O papel do formador é mediar [...] mediador de provocações, lançar 

questões, problematizar, analisar junto com o professor aquela prática e tentar junto 

com os professores propostas para desenvolver em sala” (F04). 

 

Altet (2003) realizou pesquisa com os formadores franceses de formação 

continuada a fim de compreender quais as competências requeridas a um formador. 

A autora teve como achados de sua pesquisa que, dentre as mais citadas 

características da função de um formador, está a de “acompanhar/favorecer a 

análise das práticas docentes” (p.63), e isso se dá através da troca de experiências 

entre os professores. Essa característica também foi a que os formadores do CEEL 

destacaram. 
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Mediante o que os formadores mencionam sobre a análise de práticas e o 

papel que se atribuem, podemos aprofundar, no esquema 4, um pouco mais.  

 

 

Esquema 4 – Papel do formador na formação continuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

A formação continuada, desse modo, é vista pelos formadores na relação 

entre a troca de saberes – que possibilita a análise de práticas docentes – e a 

reflexão do grupo que está em formação. Para os formadores, o seu papel seria o de 

mediar esse processo. 

Para Altet (2003), cada vez mais o formador intervém na lógica de práticas 

profissionais, sendo formadores “acompanhantes” e “práticos-reflexivos”. Para esses 

formadores, a prática profissional não é vista como um campo de aplicação de 

teorias pedagógicas e didáticas, mas como um espaço original de aprendizagem e 

de formação de práticos (TARDIF, LESSARD e GAUTHIER, 1998). Em 

conformidade com isso, a própria proposta de formação do CEEL coloca que o 

formador precisa ser um prático-reflexivo. 

Por fim, reafirmamos que, assim como Altet, Paquay e Perrenoud (2003) 

colocam, os formadores do CEEL entendem que, em formação continuada, as 

Análise de 

Práticas 

Troca de 

Saberes 

 

Reflexão possibilita leva a 

Formador = mediador/facilitador 

Capacita/aperfeiçoa 
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competências ou o papel de um formador perpassam pela análise de práticas, 

construindo, assim, saberes a partir dessas práticas analisadas, levando, 

consequentemente, a uma reflexão dos professores que estão sendo formados.  

 

 

6.4 Formação Continuada: para onde os dados apontam 

 

Para atender ao objetivo proposto, a pesquisa contou com três etapas: a 

análise da proposta de formação continuada, a aplicação de um teste de associação 

livre e, por fim, a entrevista semiestruturada.  

 Com a análise da proposta percebemos que o Centro propõe uma formação 

continuada com base na abordagem crítico-reflexiva, dando ênfase à questão da 

reflexão, da troca de saberes e do estudo teórico. Notamos que a concepção de 

formação continuada defendida por nós no capítulo dois, com base nos autores 

citados, apresenta pontos em comum com o que a proposta de formação continuada 

do CEEL coloca, quais sejam: a formação reflexiva, entendida como processo de 

transformação ou reconstrução da própria experiência profissional e pessoal dos 

professores (FREITAS, 2007; NÓVOA, 1992); a importância do teorizar a prática 

relacionando-a com a troca de saberes, uma vez que o enfoque em apenas um 

desses aspectos empobrece a formação (NÓVOA, 1992). 

 Quanto ao teste de associação livre, verificou-se que os formadores 

entendem o termo formação principalmente voltado para a questão da formação de 

professores especificamente. Inferimos que isso acontece porque se trata do 

contexto profissional no qual os formadores estão inseridos, seja por terem formação 

acadêmica na área e/ou por serem formadores de professores. 

 Com as palavras/expressões associadas ao termo indutor formação 

continuada surgiram duas categorias – o que a formação proporciona ou deveria 

proporcionar ao indivíduo e elementos que caracterizam a formação continuada – 

que nos fizeram perceber que os formadores apontam apenas elementos positivos 

quando solicitados a falar sobre formação continuada, embora palavras como 

capacitação e aperfeiçoamento, segundo alguns autores, devam ser evitadas 

(RESENDE e FORTES, 2005; FREITAS, 2007, CHRISTOV, 2001). 

 Verificamos também que os termos reflexão e troca de saberes, relacionados 

ao termo indutor formação, mais uma vez aparecem com maior frequência 
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associados ao termo formação continuada. Esse fato nos dá respaldo para 

reafirmarmos que na compreensão dos formadores existe uma relação entre os dois 

termos, formação continuada e formação, uma vez que este último foi bastante 

comparado à formação de professores, e, como a formação continuada é dimensão 

da formação de professores, inferimos então o porquê de esses dois termos, 

reflexão e troca de saberes, estarem presentes na associação a formação e 

formação continuada. 

 O teste de associação livre revelou também, através da frequência e da 

escolha das palavras principais, que no núcleo da representação social de formação 

continuada estão os elementos reflexão, troca de saberes, aperfeiçoamento e 

capacitação. Quanto às demais palavras, acreditamos serem parte do sistema 

periférico, que é mais flexível que o central e está mais ligado a características 

individuais (ABRIC, 1998). 

 Na entrevista, os termos apontados no teste de associação livre como 

constituintes do núcleo central mais uma vez foram mencionados. Pudemos notar 

também, com a entrevista, a existência de uma relação entre os elementos que 

constituem o núcleo central e que isso, conforme Abric (1994), tem por função a 

organização do mesmo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Não se pode negar que os contextos sociais e educativos que condicionam 

todo ato social, e, assim sendo, a formação do professor, mudaram muito nos 

últimos anos (INBERNON, 2009). Mediante as vertiginosas mudanças do mundo 

globalizado, procuramos entender como a formação continuada de professores vem 

sendo percebida por seus formadores, uma vez que entendemos a pessoa do 

formador como um agente essencial no processo de (re)significação, 

(re)configuração e (re)conceitualização da formação continuada, no contexto das 

representações sociais. 

Diante dessa conjuntura, questionamo-nos sobre como os formadores, que 

formam coordenadores e professores, representam a formação continuada, pois 

frequentemente ela tem sido compreendida como apenas um treinamento, momento 

de reciclagem, entre outros termos utilizados por professores e coordenadores. 

O desenvolvimento desta pesquisa nos levou a compreender quais 

representações sociais de formação continuada são compartilhadas por seus 

formadores. As evidências apontadas pelos achados nos permitiram tecer algumas 

considerações a fim de responder, ainda que de forma provisória, às questões 

levantadas por esta pesquisa. Assim, a adoção da Teoria das Representações 

Sociais nos possibilitou compreender os sentidos e significados atribuídos à 

formação continuada.  

No percurso deste trabalho, constatou-se que os formadores representam a 

formação continuada como um momento de curso. Alertamos para o cuidado com tal 

reducionismo, uma vez que a formação continuada se estende por toda a vida do 

profissional e este não está em processo de formação apenas mediante sua 

presença em um curso com um formador. 

 A concepção de formação continuada defendida neste trabalho compreende 

que o processo formativo se dá primeiramente pela vontade do profissional em 

formar-se, bem como não se limita a um momento formal de curso, mas abrange, 

por exemplo, participações em congressos, conferências, leituras, etc., pois todos 

esses podem levar o profissional a reflexões e aprendizado.  
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Constatou-se também, do que foi possível apreender das representações 

sociais dos formadores envolvidos no presente estudo e a partir das análises dos 

dados que coletamos nas três etapas, a existência de alguns pontos convergentes 

com nosso referencial de formação continuada, como a questão da reflexão e a da 

troca de saberes, apontadas estas na proposta de formação continuada do Centro, 

no teste de associação livre e na entrevista, como elementos constituintes do 

processo de formação. Mas também percebemos pontos divergentes, como a 

utilização das palavras capacitação, treinamento e aperfeiçoamento, mencionadas 

durante os testes e as entrevistas, e que a própria proposta de formação do CEEL 

alerta sobre o cuidado do reducionismo de tais termos. 

Já o papel que os formadores atribuem a si – de facilitadores, de mediadores 

– condiz, no nosso entender, com o que representam de formação continuada. 

Acreditamos que a troca de saberes – que, por sua vez, possibilita a análise de 

práticas, que leva à reflexão, que capacita/aperfeiçoa – permite ao formador ver o 

professor que forma como um sujeito que tem algo a falar, que tem saberes (sejam 

da experiência, teóricos, curriculares, etc.), ou seja, o formador não se coloca em 

uma posição de expert,, mas o professor é o sujeito da/na ação de se formar.   

 Inclusive, aproveitamos a oportunidade para explicitar que Monteiro (2005), 

quando realizou pesquisa a fim de compreender quais representações sociais do 

curso de Pedagogia da UFPE são compartilhadas por seus estudantes, afirmou que 

os estudos sobre tais representações são relevantes, porquanto trazem à tona o 

estado em que se encontram as ideias que deverão servir de pautas nos debates 

sobre a formação e a profissão docente. Concordamos com a autora, visto que 

nossos estudos se assemelham quanto ao suporte teórico-metodológico (a teoria 

das representações sociais) e ao objeto de pesquisa: a formação do professor – a 

de Monteiro (2005), a formação inicial e a nossa, a formação continuada.  

Almejamos, com esta pesquisa, ter contribuído com o entendimento de como 

a formação continuada é representada pelos formadores do Centro que é 

responsável por formar centenas de professores em diversos estados do Brasil 

todos os anos. Por isso, voltamos a reafirmar a relevância deste estudo que entende 

a pessoa do formador como essencial ao processo de (re)significação, 

(re)configuração e (re)conceitualização da formação continuada, no contexto das 

representações sociais, bem como que as representações dos formadores servem 
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de guias de condutas para eles orientarem as suas práticas relativas aos 

professores que formam.  
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APÊNDICE A - Questionário de identificação e teste de associação livre de 
palavras 

  Prezado (a) Formador(a). 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre a “Formação Continuada” de 
professores. Esta pesquisa faz parte de um trabalho que atualmente se desenvolve 
no PPGE da Universidade Federal de Pernambuco. 

Para tanto, pedimos a sua colaboração, no sentido de preencher este 
questionário com clareza e sinceridade, pois suas impressões pessoais são muito 
importantes. 

Fique inteiramente à vontade para responder individualmente ao que lhe 
sugerimos, pois ele é sigiloso. 
Desde já agradecemos a sua colaboração. 
 
Dados de Identificação 

Nome:______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________ 

Fones:______________________________________________________________ 

 

Sexo: masculino (   ) feminino (   ) 

Faixa etária:   

20 a 30 anos (   )  31 a 40 anos (   )  41 a 50 anos (   ) 

51 a 60 anos (   )  mais de 60 anos (   ) 

 

Graduação em:__________________________________________________ 

Ano de conclusão da graduação:____________ 

Instituição em que cursou a graduação:____________________________________ 

 

Pós-graduação: 

Mestrado incompleto (   )  Mestrado completo (   ) 

Ano de conclusão:____________ 

Instituição em que cursa/cursou o mestrado:________________________________ 

Mestrado em:_____________________________________________________ 

 

Doutorado incompleto(   )       Doutorado completo (   ) 

Ano de conclusão:_______________ 

Instituição em que cursa/cursou o doutorado:_______________________________ 
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Doutorado em:____________________________________________________ 

 

Pós-doutorado incompleto(   )       Pós-doutorado completo (   ) 

Ano de conclusão:_______________ 

Instituição em que cursa/cursou o pós-doutorado:____________________________ 

Pós-doutorado em:__________________________________________________ 

 

Há quanto tempo é formador do CEEL:__________________________________ 

 

Escreva as 05 palavras ou expressões que lhe vêm à mente quando você lê as 

palavras: 

  

FORMAÇÃO: 

1-________________________________________ 

2-________________________________________ 

3-________________________________________ 

4-________________________________________ 

5-________________________________________ 

FORMAÇÃO CONTINUADA: 

1-________________________________________ 

2-________________________________________ 

3-________________________________________ 

4-________________________________________ 

5-________________________________________ 

 

 

Das cinco palavras que você escreveu quando leu a expressão “formação”, escolha 

duas que você considera principais. 

 

1-________________________________________ 

2-________________________________________ 
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Justifique sua escolha: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Das cinco palavras que você escreveu quando leu a expressão “formação 

continuada”, escolha duas que você considera principais. 

 

1-________________________________________ 

2-________________________________________ 

 

Justifique sua escolha: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido para a entrevista 

semiestruturada 

 

 

Tema da Pesquisa: A formação continuada nas representações sociais de seus 

formadores  

Responsável: Renata da Costa Lima Contato:renata.ufpe@hotmail.com Cel.: 9807-

3231 

Instituição: Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco 

 

Objetivo: compreender as representações sociais de formação continuada 

compartilhadas pelos formadores do CEEL.  

 

 

A pesquisadora se compromete a estar sempre disponível para esclarecer 

dúvidas ou atender às solicitações dos participantes no que diz respeito aos 

procedimentos da pesquisa.  

Os Participantes da pesquisa jamais terão seus nomes revelados em 

possíveis publicações ou apresentações do trabalho. A participação na pesquisa não 

implicará absolutamente nenhum custo financeiro, nem recompensa para os 

participantes. 

 

 

Eu, ________________________________________________________, estou 

ciente das informações da pesquisa e concedo entrevista com gravação em áudio. 

 

Assinatura: _____________________________________________ 

                                                                Formador do CEEL 

 

Assinatura: _____________________________________________ 

                                            Responsável pela pesquisa 

 

 

Recife, _____de_______________de 2011. 
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APÊNDICE C - Roteiro de entrevista 

 

1- O que você entende por formação continuada? 

2- O que você considera importante na formação continuada de professores? 

3- Qual o papel de um formador de formação continuada? 

  

 




