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QUEM SOMOS

Somos o Grupo de Pesquisa Contexto Escolar, Processos 
Identitários da Formação de Professores e Alunos da 
Educação Básica (CEPId), coordenado pela Profa. Dra. 
Vera Maria Nigro de Souza Placco, dos Programas de 
Pós-Graduação em Educação: Psicologia da Educação e 
Formação de Formadores, da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP) e pela Profa. Dra. Vera Lúcia Trevisan 
de Souza, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, da 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCamp).

O CEPId, desde a sua criação, investiga contextos educativos, 
na perspectiva das Finalidades Educativas Escolares, da 
Formação de Professores e Gestores, das Condições de 
Trabalho Docente, das Vulnerabilidades e das Tecnologias, 
as quais têm oferecido os aportes teórico-metodológicos às 
investigações do grupo, na interface com as políticas públicas 
que orientam esses temas.  

Este livreto está apoiado nos estudos e achados da pesquisa 
“Desafios da escola na atualidade: Qual a escola para o 
século XXI? Uma pesquisa com diversos atores no estado de 
São Paulo”, em desenvolvimento desde 2015, com o apoio 
da PUC-SP, do CNPq e da EFAPE a, quem agradecemos a 
parceria. 

Esta pesquisa foi financiada pelo CNPq.
Distribuição gratuita.
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             Caro gestor(a)-formador(a), 

Este material destina-se a inspirar os processos de 
formação continuada que você lidera. 
As informações e sugestões apresentadas derivam 
dos resultados da pesquisa referida na página 
anterior, em que se buscou ouvir educadores(as) 
da rede pública estadual de São Paulo sobre as 
finalidades da escola na atualidade.
A proposta de divulgação desses resultados é 

promover um diálogo de modo a contribuir para a 
melhoria dos processos formativos.
O texto está organizado a partir das seguintes questões:

Formação Continuada em Serviço: 
De que lugar falamos?

Diversos(as) autores(as) têm discutido a questão 
da formação docente. A partir dos estudos realizados, 
adotamos uma concepção de formação continuada em 
serviço, que considera a formação docente como um 
processo complexo:

de que lugar 
falamos?

qual o papel 
da gestão 

na formação 
continuada de 

docentes?

quais caminhos 
seguir?

quais são os 
pontos de 
atenção?
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● em que as naturezas individual e coletiva se 
complementam; 

● que acontece por partilha e (re)construção de 
saberes;

● que deve propiciar espaços para que docentes 
socializem suas práticas e troquem experiências;

● que considera a vivência da reflexão coletiva, 
favorecendo confronto e aprofundamento de 
ideias, num processo que envolve compromisso, 
escolha e

● que compreende a apropriação de conhecimentos 
e saberes sobre a docência, necessários ao 
exercício profissional, numa dinâmica em que 
se toma a escola como lócus privilegiado para o 
processo formativo.

Nesse sentido, destacamos que:
● os princípios norteadores da formação de 

adultos(as) professores(as) são as experiências 
pessoais, profissionais, as necessidades que 
emergem da sua prática docente e os seus 
interesses e motivações; 

● o(a) docente deve ser visto como um sujeito capaz 
de significar e ressignificar sua própria formação, 
colocando-se como corresponsável e protagonista 
desse processo.

a formação continuada em serviço deve trazer ao 
espaço escolar a reflexão da prática, para, assim, 
vislumbrar a transformação do fazer pedagógico.
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Então…O que essa perspectiva de formação 
pretende desenvolver? 

● a responsabilidade com a profissão;
● a valorização do(a) docente por meio de suas 

experiências;
● a fundamentação da prática, promovendo ações 

mais intencionais e comprometidas com as 
demandas reais; 

● o fortalecimento do trabalho coletivo;
● a construção de um clima escolar respeitoso; 
● o desenvolvimento profissional dos(as) 

envolvidos(as) e 
● a melhoria do ensino e, consequentemente, das 

aprendizagens.

Elos Educacional.
pergunte ao autor.

SAIBA MAIS

Placco, V. M. n. s. ForMação 
EM sErViço. in: oliVEira, d. a.; 
duarTE, a. M. c.; ViEira, l. 
M. F.  dicionário: Trabalho, 
ProFissão E condição docEnTE. bElo 
horizonTE: uFMG/FaculdadE dE 
Educação, 2010.
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https://www.youtube.com/watch?v=yrd4L_vXfvM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=yrd4L_vXfvM&t=4s
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https://gestrado.net.br/wp-content/uploads/2020/08/17-1.pdf
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Parceria e articulação nos processos formativos: 
Qual o papel da gestão na formação continuada 
da equipe docente e os principais desafios para  

implementá-la? 

A equipe gestora, geralmente, é composta de 
diretor escolar, coordenador de organização escolar 
e coordenador de gestão escolar (considerando a  
nomenclatura alterada pela nova carreira na rede pública 
do estado de São Paulo). Essa equipe deve propiciar, 
em cooperação, uma dinâmica de trabalho na escola 
que produza oportunidades para que sejam constituídas 
práticas pedagógicas, visando o desenvolvimento e as 
aprendizagens de todas as crianças e adolescentes.

dessa forma, toda equipe gestora estará diretamente 
envolvida com a finalidade da escola. ainda que 
tarefas administrativas e, por vezes, burocráticas, 
sejam necessárias, é essencial a priorização de ações 
que promovam a melhoria das dinâmicas de ensino e 
aprendizagem.

Portanto, mesmo que esses(as) profissionais 
estejam em diferentes espaços de atuação e 
desempenhem funções diversas dentro do ambiente 
escolar – embora similares, espera-se do(a) gestor(a)-
formador(a) que:

● articule o projeto pedagógico aos processos 
formativos;

● ofereça subsídios teóricos que estejam articulados 
com as necessidades que emergem do grupo;

● faça intervenções ativas, colaborativas e 
intencionais;
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● assuma um perfil mediador e
● reflita constantemente sobre suas ações e as 

replaneje sempre que necessário.

Na pesquisa que realizamos, observamos algumas 
situações que parecem emperrar as possibilidades 
de mudanças nos processos educativos e que devem 
ser tomadas como desafios a serem enfrentados na 
formação continuada em forma de discussão e reflexão. 
São eles:

● a articulação nem sempre suficiente entre a 
secretaria de educação, diretorias e escolas;

● a pulverização de formações com temas diversos 
e nem sempre conectados;

● o desgaste emocional e pouco envolvimento de 
alguns(as) profissionais;

● a desconsideração do contexto e realidade vividos 
em alguns locais e

● a carência de momentos para discutir problemas 
vividos na própria unidade escolar.

SAIBA MAIS

alMEida, l. r. ForMação cEnTrada na Escola: das 
inTErVEnçõEs às açõEs. in. alMEida, l. r.; Placco, 
V. M. n. s. (orGs) o coordenador pedagógico e a 
formação centrada na escola. são Paulo: EdiçõEs 
loyola, 2013

coMunidadE EducaTiVa cEdac. 
direção para os novos espaços e 
tempos da escola, 2021.
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https://comunidadeeducativa.org.br/direcao-para-os-novos-espacos-e-tempos-da-escola/
https://comunidadeeducativa.org.br/direcao-para-os-novos-espacos-e-tempos-da-escola/
https://comunidadeeducativa.org.br/direcao-para-os-novos-espacos-e-tempos-da-escola/


Possibilidades e estratégias formativas:
Quais caminhos seguir?

Considerando a cultura das instituições, as histórias e 
a identidade dos sujeitos envolvidos em todo processo 
formativo, destacamos algumas possibilidades de ações:

● propiciar espaços para compartilhamento de 
práticas, relatos e trocas de experiências entre 
os(as) profissionais da escola;

● tematizar a prática por meio de trechos de aula ou 
relatos detalhados para identificar boas situações 
de aprendizagem, refletindo a partir delas e 
qualificando a sua própria prática pedagógica;

● observar a prática docente com base nos 
aspectos definidos entre professor(a) e gestor(a)-
formador(a) e oferecer feedbacks formativos, 
estabelecendo uma relação de parceria;

● identificar as demandas formativas do grupo e 
proporcionar o acesso a materiais que possam 
ampliar o referencial teórico para qualificar

GouVEia, b. E Placco, V.M.n.s. a ForMação 
PErManEnTE, o PaPEl do coordEnador PEdaGóGico E 
a rEdE colaboraTiVa. in: alMEida, l.r. E Placco, 
V.M.n.s. o coordenador pedagógico e a formação 
centrada na escola. são Paulo: EdiçõEs loyola, 
2013, P. 69-80

são Paulo (sP). sEcrETaria MuniciPal 
dE Educação. oriEnTaçõEs didáTicas 
do currículo da cidadE: coordEnação 
PEdaGóGica. – 2.Ed. – são Paulo: sME 
/coPEd, 2019. 
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https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/50729.pdf
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/50729.pdf
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os saberes docentes e relacioná-los às suas 
práticas;

● discutir sobre os problemas coletivos e construir 
soluções por meio de processos colaborativos;

● proporcionar momentos para formação de grupos 
de trabalho colaborativo e

● trazer para os momentos de estudos coletivos a 
temática das emoções e relações interpessoais.

SAIBA MAIS

assisTa ao VídEo:
tematização da prática

lEia o TExTo:
bncc e homologia de processos

lEia o TExTo:
o que é um diário de bordo

estudo de casos. desafios reais 
do cotidiano escolar. coord. 
KaThErinE K. MErsETh. orG.  
insT. PEnínsula, 2018.
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https://www.youtube.com/watch?v=YxgBXnUBhEA
https://www.youtube.com/watch?v=YxgBXnUBhEA
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https://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A808A82633856F601633BBC60D73EB7
https://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A808A82633856F601633BBC60D73EB7
https://www.dialogosviagenspedagogicas.com.br/blog/o-que-e-um-diario-de-bordo-e-como-usa-lo-na-educacao-infantil
https://rosaurasoligo.wordpress.com/2018/06/16/bncc-e-homologia-de-processos/
https://www.youtube.com/watch?v=YxgBXnUBhEA
https://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A808A82633856F601633BBC60D73EB7


Ideias fundamentais:
Quais são os pontos de atenção? 

Entendemos que, em alguns momentos, os 
desafios e as demandas da rotina da escola parecem 
nos paralisar ou dificultar a implementação das ações 
necessárias para a qualificação do trabalho docente. Por 
isso, destacamos alguns pontos que são fundamentais 
para que elas aconteçam: 

● manter as propostas formativas atreladas à 
proposta pedagógica, organizada e implementada 
pelos(as) profissionais da escola; 

● viabilizar que as formações docentes 
sejam planejadas coletivamente pelos(as) 
educadores(as), liderados pela equipe gestora; 

● prever espaços e tempos para que os processos 
formativos a serem desencadeados possibilitem 
a participação de todos, a reflexão sobre os 
fundamentos necessários à docência e a relação 
desses fundamentos com a experiência docente 
de cada profissional;

● considerar os momentos de intervenções, 
individuais ou coletivas, como parte do processo 
formativo, e não apenas os momentos formais de 
reunião;

● garantir que o compromisso, seja dos(as)  
gestores(as), seja dos(as) educadores(as) da 
escola, esteja voltado para o alcance dos objetivos 
pedagógicos e do desenvolvimento profissional, 
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além do aprimoramento da prática pedagógica 
dos(as) professores(as);

● possibilitar processos avaliativos contínuos da 
prática docente ao longo do ano letivo, para 
que as necessidades emergentes da escola e 
dos(as) profissionais que a compõem possam ser 
consideradas no processo formativo;

● considerar os resultados obtidos nas avaliações 
dos(as) estudantes para embasar as discussões 
coletivas e mapear as necessidades formativas, 
qualificando a prática pedagógica, com base na 
realidade de cada escola e

● utilizar outras linguagens e formas de comunicação, 
como meio de favorecimento da expressão dos(as) 
profissionais da instituição, criando pausas para 
falar de experiências pessoais, dos sentimentos e 
vivências da formação.
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esclarecimentos ou sugestões, acesse:

             www.cepid.org                    www.fb.com/cepidpuc
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