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RESUMO 

Este trabalho foi  desenvolvido no programa de Pós-Graduação em Educação da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás; está vinculado à linha 
de  pesquisa  de  “Formação  e  Profissionalização  Docente”.  Teve  como  objetivo 
identificar  e  caracterizar  as  práticas  formativas  consideradas  de  sucesso  na 
formação continuada de professores e, por esta via, compreender melhor o modo 
como este profissional aprende a profissão. A metodologia adotada foi a abordagem 
qualitativa. Como referencial teórico para entender a formação inicial e continuada e 
quais os saberes que permeiam essa formação, recorreu-se aos estudos de Nóvoa 
(1997), Schön (2000), Zeichner (1997), Alarcão (1998), Porto (2000), Santos (1998), 
Tardif (2003) e Guimarães (2004). Nesse referencial encontram-se a valorização dos 
saberes docentes adquiridos pela reflexão prática (ZEICHNER, 1997). Em Bourdieu 
(1983),  subsídios  para  a  utilização  do  conceito  de  habitus e,  nos  estudos  de 
Sacristán  (1999),  o  contexto  da  ação  educativa  e  do  poder  da 
instituição/institucionalização e do  habitus tão presente nas práticas. Os ciclos de 
vida  profissional  são  analisados  por  Huberman (1995).  Para  a  investigação  das 
práticas formativas na formação continuada, dois trabalhos foram muito importantes: 
o  estudo  sobre  aprendizagens  significativas  na  formação  inicial  de  professores, 
realizado  por  Cunha  (2000),  e  outro,  feito  por  Guimarães  (2004),  que  pretendia 
conhecer  o  perfil  formativo  de  cursos  de  formação  de  professores  de  uma 
universidade  pública.  O  desenvolvimento  da  investigação  tornou  necessária  a 
realização  de  pesquisa  empírica  e,  para  isso,  o  instrumento  utilizado  foi  um 
questionário, que foi proposto a 166 professoras que representassem a realidade da 
formação continuada na Educação Básica. Estas professoras estavam concluindo a 
graduação nos cursos de Matemática, Letras e Pedagogia da Universidade Estadual 
de Goiás e do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação/Universidade Federal 
de Goiás.  Ao concluir este estudo, pode-se afirmar que a visão nele construída não 
é a única, nem a mais correta, mas os resultados propiciaram a compreensão de 
como  o  professor  aprende  e  apreende  a  “profissão  professor”.  As  conclusões 
indicam que as professoras estão sendo formadas e se formando pela prática e 
também  que  elas  têm  aprendido,  significativamente,  por  meio  das  trocas  de 
experiência.  Além disso,  ficou patente  que as  professoras consideram positivo  o 
apoio  que  as  práticas  formativas  na  formação  continuada  asseguram  à  sua 
formação. Um resultado que merece destaque nesta pesquisa é o alto índice de 
satisfação em relação à profissão docente. Como resultado também ficou evidente 
que o alcance das práticas formativas consideradas de sucesso varia conforme o 
ciclo de vida profissional.


