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 INTRODUÇÃO  

 

A formação continuada é uma maneira dos professores complementarem sua formação inicial, 

buscando por novos conhecimentos e saberes docentes que possam auxiliar as suas práticas em 

sala de aula, bem como apresentar contribuições para a construção de suas capacidades 

docentes. Assim evidenciar alguns apontamentos sobre a formação continuada se torna 

pertinente neste trabalho.  

 

Pesquisas e conhecimentos que emergem em discussões sobre o assunto versam sobre a 

importância de o professor estar atualizado sobre as informações presente na sociedade e como 

trabalhar com as mesmas em suas aulas. Dessa forma o professor está em constante processo 

de aprendizagem, sobre novos assuntos e novas maneiras e de desenvolver suas ações no meio 

escolar. Diante dessa importância de novos conhecimentos docentes acreditam-se que uma 

ferramenta importante de informações é a formação continuada de professores.  Nesse contexto, 
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busca-se analisar os dados de produção que apresentem informações sobre a questão: Qual a 

importância da Formação continuada para os professores? Através desta pretende-se apontar 

considerações que enfatizem a importância da formação continuada para os professores que 

atuam na educação. Para a investigação proposta no presente texto se utiliza de um 

levantamento bibliográfico seguido por uma análise qualitativa.  

 

Discorremos inicialmente sobre uma breve introdução, em seguida apresentamos uma 

abordagem sobre o levantamento bibliográfico realizando uma reflexão dos dados encontrados 

com enfoque na formação continuada e, por fim, apresentamos as considerações finais que 

evidencia os resultados sobre a problemática inicial. 

 

ASPECTOS DESSE ESTUDO  

 

O presente texto busca apresentar aspectos que salientem a importância da formação continuada 

para os professores que atuam na educação, assim para a presente discussão nos respaldamos 

em alguns autores da área para realizar apontamentos sobre essa temática, sendo assim nosso 

estudo se caracteriza como um ensaio teórico que de acordo com Marsal, et al (2014, p.2)  

consiste na exposição das ideias e pontos de vista do autor sobre determinado tema”.  

 

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES 

 

O papel do professor na contemporaneidade, como formador de sujeitos críticos e reflexivos é 

algo muito discutido na literatura. Pesquisas nessa área enfatizam a importância da reflexão por 

parte dos professores perante suas ações durante a prática.  De acordo com Perrenoud (2018, p. 

164) “a qualquer reflexão sobre sua experiência, outros saberes procedimentais são assimilados 



 

 

ou construídos”, portanto, os professores ao realizarem reflexões sobre suas experiências 

internas ou externas à sala de aula desenvolvem novos saberes que podem vir a auxiliar nas 

suas competências como docente.  

 

Os saberes e as competências que os professores aprimoram permitem o desenvolvimento de 

um ensino pautado em condições que proporcionam aos alunos um envolvimento efetivo nas 

tarefas, aperfeiçoamento das habilidades e o desenvolvimento do pensamento criativo. Assim 

esses saberes e competências subsidiam a ação do professor para um ensino de qualidade frente 

às necessidades da sociedade contemporânea.  

 

Levando-se em consideração a importância do desenvolvimento profissional docente frente às 

necessidades que surgem nas escolas advindas das mudanças na sociedade contemporânea, 

destaca-se necessário uma formação docente que acompanhe essas mudanças e que seja fonte 

de conhecimentos e aperfeiçoamentos da prática docente em sala de aula.  

 

Em seu trabalho Masetto (2015, p.12) destaca que uma formação profissional deve-se constituir 

“a partir de ambientes profissionais reais ou simulados que permitam conhecer essas novas 

modalidades profissionais em suas realidades”. Assim uma formação docente deve 

proporcionar esses ambientes para que os professores possam conhecer essas novas realidades. 

Na formação inicial os professores possuem contato com esses ambientes que lhe permitem o 

conhecimento necessário para atuação. No entanto como mencionado anteriormente os 

professores necessitam acompanhar o desenvolvimento da contemporaneidade, sendo assim 

uma possibilidade de aperfeiçoamento é a formação continuada.  

 



 

 

A formação continuada docente pode ser entendida como um aperfeiçoamento dos 

conhecimentos e saberes sobre a prática docente. De acordo com Cunha (2009, p. 1052) a 

formação continuada docente é um processo no qual o professor acrescenta “na sua bagagem 

continuadamente muita informação, pontapear as dificuldades e avançar, como forma de 

ultrapassar os seus limites e fronteira”. Desse modo a formação continuada objetiva 

complementar os conhecimentos que os professores já possuem, os modificando de acordo com 

as necessidades do ensino.  

 

Nesse contexto a formação continuada “de professores que tem correspondência com as 

concepções mais novas do processo de ensino e aprendizagem” (LIBÂNEO, 2012, p. 42), assim 

exerce um papel importante para a formação profissional do docente frente às dificuldades e 

desafios para um ensino de qualidade.  

 

Ressaltando a importância da formação continuada Cunha (2009, p. 1055) destaca que  

 

Dessa qualificação faz parte um conjunto articulado de vários saberes, fruto 

de diferentes esferas formais, informais, teóricas e práticas que permitem, 

numa dada situação, resolver problemas, fazer face a situações imprevistas e 

mobilizar a inteligência de forma a enfrentar os desafios que no desempenho 

do seu trabalho surgem. Estas qualificações são essenciais para que o 

professor neste início de século funcione como peça fundamental no processo 

de ajudar a ultrapassar as dificuldades concretas, mas também e o mais 

importante, de encorajamento dos alunos e no fazer com que acreditem na sua 

capacidade para resolverem as situações adversas, com que se confrontam. 
 
Assim a formação continuada docente deve ser uma base para que o professor aprimore os 

métodos de ensino que proporcionem situações motivadoras e desafiadoras para os alunos, 

através das quais ele possa desenvolver suas capacidades e pensamentos cognitivos, criativos.  

 



 

 

 CONSIDERAÇÕES  

 

A formação continuada docente se caracteriza como uma importante proposta que busca 

fornecer informações e conhecimentos para professores, para que utilizem esses saberem em 

suas práticas proporcionando um ensino de qualidade visando as inovações da sociedade 

contemporânea.  

 

A prática reflexiva, saberes e competências docentes também podem ser motivadas e 

aperfeiçoadas através da formação continuada docente, pois ao ponto que o professor analisa 

aspectos da sua prática em uma formação continuada já está realizando uma reflexão que 

atribuíra novos saberes e competências melhoradas para a sua atuação. 

 

Diante do exposto a formação continuada docente é propícia para professores aperfeiçoarem 

seus conhecimentos, além de fornecer novos caminhos e informações para um ensino pautado 

nas mudanças contemporâneas.   
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