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 Por formação continuada entendemos o 
conjunto de “ações formativas 
deliberadamente organizadas da qual 
participam os professores posteriormente à 
sua formação inicial” (NUNES, 2001). 

 Essa formação é situada na perspectiva do 
desenvolvimento docente.  
 



 A formação continuada na visão do desenvolvimento 
docente/profissional é concebida dentro de um continuum 
com a formação inicial (conotação de evolução e 
continuidade). 

 Pressupõe uma ressignificação no âmbito de um marco que 
valoriza aspectos de caráter contextual, organizativo e 
orientado para a mudança. 

 
                            DESENVOLVIMENTO  DOCENTE 
 
              aspectos profissionais                     pessoais  
                             políticas e contextos das práticas docentes 
contexto mais amplo - organizacional e curricular  



 O desafio é fazer com que a formação 
continuada seja um espaço que favoreça a 
formação de professores que reconhecem e 
assumem o seu papel central na 
implantação das políticas educativas 
(Nóvoa, 1995). Um espaço de produção e 
troca de diferentes saberes por meio de um 
processo permanente de reflexão sobre a 
prática docente (professor reflexivo / Schön). 
 



 Professor reflexivo é um termo desenvolvido por Donald 
Schön (1983, 1987) e segundo Alarcão (2003), “é central 
nesta conceptualização, a noção do profissional que, 
nas situações profissionais, tantas vezes incertas e 
imprevistas, atua de forma inteligente e flexível, 
situada e reativa. Na concepção schöniana, uma 
atuação deste tipo é produto de uma mistura integrada 
de ciência, técnica e arte e evidencia uma sensibilidade 
quase artística aos índices, manifestos ou implícitos, na 
situação em presença”. 

 Observando essa temática, poderíamos destacar os 
modelos de formação continuada e as estratégias 
formativas .  
 



 Apoiados em García (1994) e Ramos (1999), 
estamos compreendendo modelos de 
formação como sistemas de referência que 
permitem estruturar e dar uma 
configuração conceitual às estratégias de 
formação continuada para o 
desenvolvimento docente (Modelo 
Transmissivo, Modelo Autônomo,  Modelo 
Implicativo). 
 



 As estratégias são definidas como as propostas que 
concretizam, na prática, os diversos programas/ações de 
formação continuada de professores. Constituem uma forma 
de fazer com que os professores reflitam sobre  a sua prática, 
de torná-los mais competentes na análise das questões 
cotidianas para agirem sobre elas (ALARCÃO,2003). São 
consideradas um meio para mobilizar a prática reflexiva. 

 
 Embora diferentes visões sobre o desenvolvimento docente possibilitem 

estratégias de formação continuada diversificadas, deve estar claro o 
fato de que, muitas vezes, a mesma estratégia pode estar inscrita em 
diversos modelos em função das intenções e dos interesses das pessoas 
que os implementam e que dela participam. Os rótulos sob os quais se 
denomina uma estratégia formativa não informam necessariamente 
acerca da concepção sobre a qual será trabalhada. 



 Na análise de uma estratégia formativa, é 
fundamental atentar para o papel exercido pelos 
professores, pois é necessário desenvolver práticas 
formativas inscritas em modelos que os considerem 
protagonistas (Modelo Implicativo/Reflexivo). 

 É necessário possibilitar aos docentes a vivência de 
processos formativos com múltiplas e dinâmicas 
estratégias, que lhes permitam constituir e refletir 
sobre seu espaço profissional, sua prática e contexto. 
Propicia-se, dessa forma, a criação de uma cultura de 
questionamento e colaboração (LIEBERMAN; 
WOOD, 2003). 



Observação e análise de ensino 
 

 Análise de casos (Alarcão, Amaral e Marcelo Garcia) 

 Tematização de práticas (Carvalho, Lerner) 

 Análise de bons modelos (Carvalho) 
 

 
 Leitura, análise e discussão de casos já elaborados, 

oferecidos por meio de registros escritos/vídeos  de 
acontecimentos da sala de aula. Mobilizam a análise e 
reflexão sobre diferentes situações de ensino, 
desenvolvidas ou não pelo professor. 



Observação e análise de ensino 
 

 Narrativas (Alarcão, Amaral) 

 Análise de Biografias/Autobiografias (Garcia) 

 Análise de registros com devolutivas (Carvalho) 

 
 Escrever implica em refletir. As narrativas do 

professor permitem analisar o seu percurso 
profissional. Ferramenta para a reflexão sobre 
a prática pedagógica. 
 



Análise da linguagem e do pensamento 
 
 Análise de constructos pessoais (Garcia) 
    Constructos pessoais e teorias implícitas são elementos do 

pensamento do professor. Os constructos são “objetos mentais 
que permitem ‘ordenar’ o mundo e estabelecer relações com 
ele”. As modificações vão ocorrendo em função das 
experiências  vividas, das reflexões pessoais e coletivas. 
       Passos – descrição; exploração; reconhecimento e 
intercâmbio;  etapa de negociação e revisão. 

 
 



Análise da linguagem e do pensamento 
 
 Análise do pensamento por meio de 

metáforas (Garcia) 

Por meio de metáforas expressadas pela linguagem verbal ou 
visual, é possível aproximar-se do conhecimento dos 
professores  sobre o ensino, ajudá-los a se conhecerem a si 
mesmos, bem como a analisarem melhor as implicações de 
suas concepções. 



 Perguntas pedagógicas (Alarcão, Amaral) 

     Perguntas com uma intencionalidade formativa. Surgem 
como meio para a reflexão sobre crenças e práticas. Base de 
outras estratégias. 
 

 Portfólios (Alarcão) 

 Observação de aulas (Amaral) 

 Trabalho de projeto (Amaral) 

 

 
 
 



 Árvores ordenadas - análise do 
conhecimento didático do conteúdo (Garcia) 

 
“O conhecimento didático do conteúdo permite conhecer as 
formas de representação utilizadas pelos professores para 
compreender o conteúdo que ensinam e para transformá-lo em 
conhecimento ensinável”.  Elaboração de uma lista de palavras 
sobre determinado tópico selecionado; agrupamento das 
palavras em categorias; construção da árvore; esquema de 
ensino.  



 Dupla conceitualização (Lerner) 
 
“As situações  de dupla conceitualização tem um duplo objetivo: 
conseguir , por um lado, que os professores construam 
conhecimentos sobre um objeto de ensino, e por outro, que 
elaborem conhecimentos referentes às condições didáticas 
necessárias para que seus alunos  possam apropriar-se desse objeto” 
(Lerner, 2002, p.107). 
No primeiro momento  os professores devem vivenciar uma 
situação de aprendizagem contextualizada (escrita de textos com 
diferentes comandas). Na segunda etapa é proposta uma reflexão 
sobre os conhecimentos referentes as condições didáticas, que 
precisam ser asseguradas  para melhor impactar na aprendizagem 
dos alunos. 



 Análise de situações homologas (Carvalho)  
 Homologia de processos / Isomorfismo (Garcia) 

 
São práticas sociais reais, escolhidas para 
explicitar os processos dos sujeitos envolvidos em 
determinados atos, bem como fazer emergir a 
natureza própria dos objetos de conhecimento 
em questão...” (Carvalho et al.,2006, p.125). 
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