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Resumo: Este resumo traz os resultados de um projeto de pesquisa desenvolvido na Unicruz 

em 2014. O projeto trata da relação dos professores atendidos pela formação continuada de 

professores no que tange a sua satisfação com os conteúdos e a didática, bem como a relação 

do programa com a realidade em que eles vivem. 

 

Abstract: This summary presents the results of a research project developed at Unicruz in 

2014. The project deals with the relationship of teachers served by the continued education of 

teachers program, regarding their satisfaction with its contents and the didatics, and the 

program's relationship with reality in which those teachers live. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Não importa em qual profissão um sujeito se insira, desde o início de sua formação 

uma máxima é muito bem trabalhada e definida como base para seu sucesso: o 

aperfeiçoamento constante é imprescindível. 

Com um professor, obviamente, não poderia ser diferente, e para ele talvez isso seja 

mais importante. Ele traz a base do conhecimento para todos os outros profissionais, e faz isso 

por muitos anos na sua carreira. Acontece que ele vai estar presente em vários momentos 

                                                 
1
 Acadêmico de Jornalismo pela Unicruz. Bolsista do projeto Um olhar sobre a formação continuada dos 

professores da educação básica: da aprendizagem da docência a ressignificação da prática financiado pelo 

PIBIC/Unicruz. E-mail: vitorfgalvao@gmail.com 
2
 Doutora em Educação. Professora do PPG em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social-Mestrado/ 

Unicruz. Coordenadora do Projeto PIBIC/Unicruz. E-mail: s.lauxen@hotmail.com; slauxen@unicruz.edu.br 
3
 Mestra em Educação. Professora da Graduação/Unicruz. Colaboradora do Projeto PIBIC/Unicruz. E-mail: 

berebasso@terra.com.br 
4
Mestra em Educação. Professora da Graduação/Unicruz. Colaboradora do Projeto PIBIC/Unicruz. E-mail: 

mhartmann@unicruz.edu.br 
5
 Doutora em Ciências Sociais. Professora do PPG em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social- 

Mestrado/Unicruz. Colaboradora do Projeto PIBIC/Unicruz. E-mail: sbgarces@hotmail.com 



 

culturais, intelectuais e comportamentais do seu país, sendo exigido assim uma adaptação 

constante a esses novos pensamentos. 

A Universidade de Cruz Alta, como formadora de profissionais de todas as áreas, 

inclusive professores, está consciente disso e vem promovendo ao longo dos anos uma série 

de programas de formação continuada de professores. A Unicruz tem um compromisso com o 

constante aperfeiçoamento dos professores das redes municipal e estadual da região, através 

desses programas. Mas como eles estão ajudando realmente os professores na sua jornada de 

promover a melhor educação possível?  

No projeto Um olhar sobre a formação continuada dos professores da educação 

básica: a aprendizagem da docência a ressignificação da prática buscamos responder a essa 

pergunta. Nos dedicamos a investigar o que os professores querem dos programas de 

formação continuada, bem como se eles sentem que suas necessidades são atendidas. Através 

dessa investigação, buscamos entender o que pode ser melhorado na formação.  

Entendendo o que pode e deve ser mudado, repensado ou mesmo continuado 

exatamente igual, queremos trazer subsídios para que os próximos anos tenham programas de 

formação cada vez melhores, que satisfaçam as necessidades dos professores que buscam a 

formação e, por consequência, dos alunos que são atendidos pelos professores. Não há 

serventia em desenvolver regularmente todo um programa se ele não satisfaz os anseios do 

seu público, e não ajuda naquilo que é seu maior interesse: um constante crescimento no 

padrão de qualidade da educação básica. 

 

2 METODOLOGIA E/OU MATERIAL E MÉTODOS 

Quando falamos em educação e sociedade, é necessário fazer uma análise 

contextualizada, buscando entender os vários sujeitos envolvidos numa situação e como eles 

estão relacionados com algo. Portanto, nossa pesquisa é qualitativa, com questionários 

semiestruturados com respostas livres. 

A pesquisa com os professores se deu em três fases. A primeira questionava sobre 

suas expectativas iniciais e buscava entender o contexto em que eles se inseriam. Na segunda, 

foram coletadas respostas sobre as mudanças trazidas pela formação em seu pensar e agir 

docente, bem como sua satisfação geral com as ações do programa. Na terceira fase foram 

analisados os resultados dos questionários, e formuladas análises relacionadas a eles. 

Para contextualizar os professores que responderam aos questionários, houve uma 

divisão pelo tempo de carreira, sendo as categorias: de 0 a 6 anos, de 7 a 14 anos, de 15 a 22 

anos, e mais de 22 anos. 



 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A primeira coisa que podemos perceber quando começamos a analisar as repostas 

dos professores é que a maioria não nos respondeu o e-mail, e muitos ainda se perderam no 

envio, devido ao preenchimento do formulário com erros. Outros ainda criaram uma resposta 

nova na parte fechada do questionário.  

  

 Resposta 

Sim 
“Mais ou menos” 

”Em parte” 
Não 

25 3 7 

Arquivo sem as respostas 1 

Total: 35 

 

Nas reclamações daqueles que não saíram satisfeitos com o programa de 2014, 

podemos ver alguns comentários semelhantes. Eles veem o programa como repetitivo, sem 

conhecimentos “inovadores” e não voltado às práticas. Outros comentam que as reuniões 

deveriam ter mais enfoque nas questões relacionadas às áreas de trabalho dos professores em 

cada grupo.  

Mesmo entre aqueles que não saíram satisfeitos, houve uma parcela que continua 

achando a formação continuada de professores bem vinda, e demonstram entender a 

importância da reflexão na prática. Esses professores, apesar de não terem gostado das 

reuniões, favoreceram a troca de experiências e o contato com outros professores como algo 

necessário. 

Já entre aqueles que gostaram das atividades, houve uma variedade maior de 

assuntos nos comentários. Os que mais se destacam são a importância da discussão coletiva, a 

troca de ideias entre os professores, a discussão e troca de propostas metodológicas, além de 

elogiar as propostas de escrita, o contato com as tecnologias atuais. Ainda lembram que a 

construção de contatos e vínculos, principalmente com professores de outros municípios, e a 

integração entre os funcionários junto dos professores. 

Algumas opiniões chamam nossa atenção, como por exemplo: 

 

O professor ainda esta apegado a uma organização curricular rígida com sequencia 

de conteúdos, onde ensino muitas vezes é uma mera transmissão de informações por 



 

meios de “macetes” e de memorização, fragmentados sem qualquer relação com 

vida; falta de uma significação. 

e 

A necessidade que os cursos profissionalizante tem de atualização constante, tendo 

em visto [sic] o avanço da tecnologia. Muitos professores  ficam  muito obsoletos,  

não  buscam inovações. 

 

Notamos nesta linha de pensamento uma prioridade, tanto para os professores como 

para o programa de formação e as reflexões que são feitas atualmente em Pedagogia. Os 

alunos que entram na educação básica atualmente são o alto da Geração Super Y. São 

indivíduos que mais demonstram a mudança comportamental das novas gerações dentro de si. 

Nascidos na era da internet banda larga, esses sujeitos tem uma fascinação por tecnologias, 

mudanças rápidas, constantes e principalmente, prestam atenção a várias coisas ao mesmo 

tempo (mesmo que um diga que isso seja impossível). 

A primeira coisa que um professor vai perceber é que o aluno “não está interessado”, 

e os participantes relatam isso dentro das reuniões e nos comentários que fizeram para a 

pesquisa. Isso porque o aluno está cercado de coisas que lhe chamam a atenção, e o desafio do 

professor é tornar o conteúdo atraente para esse indivíduo.  

Como essa geração é muito ligada às tecnologias, conectada a vários mundos ao 

mesmo tempo pela internet, é imprescindível saber lidar com esse tipo de material. É 

necessário entender quais tecnologias estão ao alcance do aluno, como ele as utiliza 

diariamente, como elas podem tirar a atenção do indivíduo da aula e como elas podem chamar 

a sua atenção. 

Mas não apenas encher a aula de coisas de computador, é indispensável entender os 

hábitos e gostos desses alunos. Trazer música, filmes e até desenhos para as aulas são opções 

interessantes para os alunos. Do contrário, eles apenas estarão menos distraídos, mas 

continuarão a não aprender e a não refletir sobre o conteúdo e sua relação com o mundo em 

que estão inseridos. 

Outro aspecto que destacamos dentro das opiniões dos professores é a participação 

dos funcionários nos grupos de trabalho.  

 

Os funcionários estão mais envolvidos com os alunos e ouvem comentários entre 

colegas e também estão na mesma escola vários anos, conhecendo desta forma a 

vida e familiares da comunidade escolar. 

 

Na realidade escolar é fácil perceber como os alunos tem funcionários amigos, que 

geralmente são companheiros de todos, dão conselhos e ajudam em diversas situações. 



 

Bibliotecários, monitores, o pessoal da portaria, tem um contato diário e diferente com os 

alunos. Talvez por não se envolverem na avaliação dos alunos, os funcionários são mais 

procurados por estes como amigos. Isso os torna peça chave para o bom andar da educação. 

Eles podem receber o feedback dos alunos quanto as aulas, pois não haverá medo dos 

professores, podem conversar com os alunos, incentivando e ajudando-os nos estudos. Podem 

trabalhar com os professores, auxiliando-os na tarefa de entender o contexto sociocultural da 

escola e melhorando a qualidade das aulas, e podem também mediar um contato entre 

professores e alunos quando necessário. 

Portanto, o contato entre os funcionários e professores, e o desenvolvimento de uma 

formação para ambos, que também facilite esse contato é um dos caminhos que devem ser 

seguidos na busca pela excelência em educação. 

Para arrematar tudo o que foi mencionado, temos o ponto positivo mais lembrado 

entre os professores que responderam nossa pesquisa: o contato e a troca de experiências. 

Talvez o que há de mais importante nas reuniões de formação continuada seja o 

contato dos professores entre si, permitindo a troca de ideias e a expansão de horizontes. Para 

fortalecer esse vínculo, percebemos a importância de que sejam trazidos profissionais de 

várias coordenadorias e regiões juntos.  

De contextos diferentes, esses profissionais podem inspirar novas práticas, trazer 

novas ideias, reformular ideias antigas ou até chegar a uma conclusão juntos sobre 

determinadas situações que ocorrem em cada lugar. O potencial social da formação 

continuada de professores é praticamente infinito, e devemos incentivar que os participantes 

criem e cultivem esses laços, criando e pensando juntos muito além do espaço das aulas de 

formação continuada. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do feedback dos professores, foi possível concluir que o programa de 

formação continuada de professores está indo no caminho certo. As apreciações positivas 

mostram que aquilo que é valorizado dentro do programa também é prioridade dos 

professores, e as opiniões negativas foram construtivas, claras, e em sua maioria 

acompanhada de algum feedback naquilo que deve ser mantido. 

Mesmo que muitos profissionais não tenham contribuído com a pesquisa, quando 

houve essa falha na comunicação, aqueles que nos responderam o fizeram com vontade e 

interesse de que o programa esteja sempre se reconstruindo. 



 

Esperamos que, através desta e outras análises a serem feitas, e também do material 

bruto recolhido durante a pesquisa, seja possível melhorar a cada ano o programa de formação 

continuada, ampliando seu alcance e sua eficácia. 

Promovemos, enfim, que a reflexão proposta nesse texto seja constante, também, 

enquanto houver esse tipo de formação. Se é necessário promover uma constante atualização 

dos professores em sua prática, aqueles que os formam precisam estar ainda mais adiantados 

nessa mudança. 
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