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A IMPORTÂNCIA DAS FORMAÇÕES CONTINUADAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Fernanda Alves Nunes 

 
Resumo 
Formações continuadas auxiliam no melhoramento e no desenvolvimento constante do 
professor. A troca de experiências e o trabalho voltado para o conhecimento de novos recursos 
que podem ser utilizados dentro da sala de aula são destaques dos processos de formações 
continuadas. É sabido que o ensino superior muitas vezes não consegue suprir em sua totalidade 
as necessidades impostas na formação de futuros educadores. Logo, é possível observar salas de 
aula cercadas de teorias e alunos totalmente desinteressados. A professora Ana Cristina, relata 
sua experiência sobre as formações realizadas com professores da rede municipal de ensino de 
cidade de Feira Nova, interior de Pernambuco. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é realizar 
uma análise do relato da educadora, diante do processo de formação continuada. 
Palavras-Chaves: Formação Continuada. Prática Docente. Ensino de Ciências. 

 
Abstract 
Continued training in improvement and constant development of the teacher. The exchange of 
experiences and the work focused on the know ledge of new features that can be used inside 
the classroom are high lights of the on going training process. It is well known that higher 
education often fails to meet your all requirements imposed on the formation of future 
educators. It is possible to observe classrooms surrounded by theories and totally disinterested 
students. The Professor Ana Cristina, your experience on training conducted with teachers of the 
municipal teaching network of city of Feira Nova, interior of Pernambuco. Therefore, the aim of 
this study is to conduct an analysis of the report of the teacher, on the process of continuing 
education. 
Keywords: Continuing Education. Teaching Practice. Science teaching. 
 
Introdução 

Seria a formação superior suficiente para preparar um professor para a sala de aula? A 

prática docente é vista hoje de forma supérflua, os alunos das licenciaturas são superlotados 

com conteúdos teóricos, desmerecendo, em sua maioria, o desenvolvimento de práticas que os 

levarão a enxergar e superar os desafios que a sala de aula irá trazer. Ao realizar o estágio 

supervisionado em ciências biológicas, conheci a professora de ciências Ana Cristina, que me 

mostrou a importância e a necessidade de entender e respeitar os alunos e seus saberes 

individuais. Conhecimento esse que só poderia ser adquirido e fixado no momento de execução 

da prática docente. Mesmo após diversas formulações sabemos que a formação dos professores

possui falhas que se mostram prejudiciais para o desenvolvimento completo da carreira 
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profissional. Os professores são ensinados a transmitir os saberes teóricos e não aprendem a 

fazer práticas e relações com o dia-a-dia do aluno, tornando assim o conhecimento distante da 

realidade de muitos alunos. Logo, é possível observar uma deficiência no ensino superior que 

prepara os futuros professores. Para tentar sanar algumas das falhas no processo de formação é 

desenvolvido projetos; a formação continuada tem por objetivo trazer novas informações aos 

docentes com atualizações sobre metodologias diversificadas e que poderão auxiliar na melhoria 

do ensino, como afirma Silva et al. (2005) a formação continuada é uma necessidade de elevação 

da qualidade do ensino e melhoria da escola, havendo uma valorização do trabalho docente. Tão 

logo, este presente estudo tem por objetivo realizar uma análise do relato feito pela professora 

Ana Cristina, diante do processo de formação continuada que ocorre na cidade de Feira Nova no 

interior de Pernambuco. 

 

Referencial teórico 

 
Diferentes tendências pedagógicas predominaram ao longo dos anos, contudo, a Didática 

continua até hoje centrando a formação prática do educador e as demais disciplinas não têm 

contribuído para a articulação com o contexto da prática pedagógica desenvolvida nas escolas 

(MARANDINO, 2003). Ao observar o histórico de deficiências no processo de formação, é 

importante criar meios que consigam auxiliar na melhoria do ensino, ao mesmo tempo em que 

reestruturam o processo de ensino-aprendizagem. 

A maior parte dos conhecimentos que os docentes recebem nos cursos de formação 
inicial ou permanente, ainda que possam estar mais ou menos legitimados 
academicamente, não foram produzidos nem legitimados pela prática docente. Os 
conteúdos e a forma de desenvolvê-los foram definidos de fora, o que explica a relação 
de exterioridade que os docentes estabelecem com eles. Para que essa deficiência 
consiga ser sanada são desenvolvidas formações continuadas que a contribuirão para 
atualizar o docente e auxiliar no desenvolvimento de sua prática (CALDEIRA, 1993). 

 
Sabendo disso, observamos a definição de Silva et al., (2015) onde a Formação Continuada 

é entendida como proposta intencional e planejada que visa à mudança do educador por meio 

de um processo reflexivo, crítico e criativo que o motive a ser agente de sua própria prática, 

produzindo conhecimento e intervindo na sua realidade. Para que as formações consigam obter 

êxito existir alguns caminhos que devem ser seguidos, como: participação voluntária; existência 
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de material de apoio; coerência e integração conteúdo-metodologia (KRASILCHIK, 1987). A união 

de boas formações continuadas e da dedicação dos educadores para conseguir melhorar suas 

práticas dentro da sala de aula, conseguirá elevar a qualidade do processo de ensino- 

aprendizagem de modo muito amplo e significativo. 

 
Metodologia 

Foi realizada uma análise do relato feito por uma professora, onde foi utilizada uma 

abordagem qualitativa. 

Na abordagem qualitativa, o pesquisador procura aprofundar-se na compreensão dos 
fenômenos que estuda – ações dos indivíduos, grupos ou organizações em seu 
ambiente e contexto social – interpretando-os segundo a perspectiva dos participantes 
da situação enfocada, sem se preocupar com representatividade numérica, 
generalizações estatísticas e relações lineares de causa e efeito (TERENCE E ESCRIVÃO 
FILHO, 2006). 

 
O tipo de pesquisa realizada seguiu duas abordagens; explicativa e descritiva, onde ocorreu 

a descrição do relato feito pela educadora e o esclarecimento de fatos sobre os assuntos 

abordados durante a narrativa. 

A abordagem explicativa tem como preocupação central identificar os fatores que 
determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, já a abordagem 
descritiva tem como objetivo primordial à descrição das características de determinada 
população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis, a 
junção desses dois conceitos auxiliará no desenvolvimento da pesquisa. (GIL, 2002). 

 
A pesquisa foi realizada no interior de Pernambuco, na cidade de Feira Nova, com a 

professora de ciências da rede municipal de ensino Ana Cristina Peixoto, onde ela fez um relato 

sobre sua visão em relação à formação de professores e sobre a realização e a importância de 

formações continuada. Destacando a relevância da formação em sua vida como docente. 

 
Resultados e Discussão 
 

Em seu relato a professora afirma que “o ensino superior não é o suficiente para preparar 

para a sala de aula, pois esta construção se faz na prática e na reflexão sobre a prática”. Ela 

também destaca que “as formações continuadas são importantes e necessárias, pois de certa 

forma, suprem as deficiências da formação inicial e permitem que os professores troquem 

experiências desenvolvendo assim, a aprendizagem ao longo da vida de forma colaborativa.” 
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Por acreditar que a educação de qualidade só é possível com a formação contínua dos 
professores, estamos implementando essa pesquisa onde é relevante a reflexão-ação- 
reflexão. Precisamos refletir a nossa prática para que ela avance, para encontrarmos 
caminhos e fazermos um trabalho dinâmico, criativo, que atenda às necessidades dos 
nossos alunos. (SILVA et al., 2005). 

 
Ana mostra o que a formação conseguiu trazer para ela e também para outros professores, 

como: “aprendizagem de novos recursos e reflexão sobre a prática pedagógica. Esse conjunto de 

aprendizado e reflexão foi um estímulo para o aperfeiçoamento da prática pedagógica realizada 

em sala de aula. ” 

A formação não se constrói por acumulação, mas sim através de um trabalho de 
reflexão crítica sobre práticas e de reconstrução permanente de uma identidade 
pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa a dar estatuto ao saber da 
experiência (NÓVOA, 1992, p.38) 

 
Ana traz também informações sobre os temas que foram abordados durante as formações. 

O Ensino de Ciências por Investigação foi o tema que mais se mostrou pertinente, afinal estimula 

o raciocínio do aluno através de um conjunto de ações e questionamentos. Também foram 

trabalhadas instruções para realização de uma Mostra de Iniciação Científica e todas as etapas 

para a construção do projeto, ela deverá ser realizada em 2018. Essa mostra abordará os 

seguintes temas: A importância da educação sexual e a sexualidade no ensino de Ciências; 

Espaços Não Formais e o Ensino de Ciências, onde foi realizada uma visita para o Jardim Botânico 

do Recife; Novo Design da Educação e o Processo de Avaliação. Abro destaque para a seguinte 

frase, dita por Ana em seu relato. 

Faz quinze anos que faço parte do quadro de professores do Município de Feira Nova e 
já participei de várias formações, por vezes expectadora, por vezes formadora e sentia a 
necessidade de Formações que abordassem temas relacionados ao ensino de Ciências. 

 
Considerações Finais 
 

Após a leitura e a análise do relato realizado pela professora Ana Cristina, é possível 

observar a relevância das formações continuadas para o ensino de ciências, onde foi visto o 

vasto processo interdisciplinar que pode ocorrer nessas formações, além da grande troca de 

experiências. Esse conjunto de ações juntamente com as exposições de novos recursos, auxilia 

no desenvolvimento e no melhoramento da prática realizada dentro da sala de aula. 
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