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RESUMO 

 

Este estudo objetiva reconhecer a importância da pedagogia na formação de 
professores, como forma de melhorar a prática pedagógica, uma vez que se observa 
que a escola atual encontra-se em constante mudança, fazendo com que os 
educadores assumam novos papéis, pois mesmo com a conclusão de um curso de 
licenciatura, muitos professores enfrentam uma luta diária em seu cotidiano para 
construir o conhecimento. Foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica e de campo e 
para a coleta dos dados utilizou-se um questionário aplicado a uma amostragem de 
sete professores do ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Maria de Fátima Oliveira, no município de Capitão Poço/PA, e uma 
entrevista para a Secretária de Educação do município. O estudo seguiu de maneira 
descritiva, sendo respaldada nas abordagens qualitativas e quantitativas, 
possibilitando novos conhecimentos sobre a temática e a realidade vivenciada pelos 
professores. Com estes procedimentos, conseguiu-se obter resultados suficientes e 
atingir os objetivos que se pretendia com a pesquisa, percebendo a importância do 
professor aprender e dominar os saberes sendo a formação em pedagogia uma 
alternativa de aquisição de uma maior capacitação para o exercício profissional, 
capaz de atender às necessidades da educação na atualidade. 
 
Palavras-chave: Formação de Professores. Pedagogia. Séries Iniciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This study aims to recognize the importance of pedagogy in teacher education as a 
way to improve teaching practice, since it is observed that the current school is 
constantly changing, causing educators to assume new roles, because even with the 
completion of a degree course, many teachers face a daily struggle in their daily lives 
to build knowledge. A questionnaire administered to a sample of seven teachers of 
elementary school of the School Teaching Primary Maria de Fátima Oliveira a 
literature and field research and data collection was developed was used in the 
municipality of Captain Wells / PA, and a interview with Secretary of municipal 
education. The study followed a descriptive way, being supported in the qualitative 
and quantitative approaches, enabling new knowledge on the subject and the reality 
experienced by teachers. With these procedures, it was possible to obtain sufficient 
results and achieve the objectives intended to research, realizing the importance of 
teacher learn and master the knowledge and training in pedagogy an alternative of 
acquiring a greater training for professional, capable to meet the needs of education 
today. 
 
Key-words: Teacher Education. Pedagogy. Early Grades. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O assunto abordado neste trabalho de conclusão de curso surgiu durante a 

prática pedagógica de estágio, um dos requisitos parciais obrigatórios para o curso 

de pedagogia. Observou-se que a escola na atualidade se encontra em constante 

mudança, fazendo com que os educadores assumam novos papéis, além da prática 

pedagógica. 

É nesse contexto que surge o interesse em pesquisar a respeito da 

formação de professores, algo que deve ser analisado e estudado, pois mesmo com 

a conclusão de um curso de licenciatura, muitos professores enfrentam uma luta 

diária em seu cotidiano em sala de aula, buscando o desenvolvimento de um 

trabalho de qualidade. 

O presente trabalho caracteriza-se como um estudo de caso que, conforme 

Minayo e Lakatos et al (1986), “envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento”, 

Objetivou reconhecer a importância da pedagogia na formação de professores, 

como forma de melhorar a prática pedagógica dos mesmos, os tornando mais aptos 

a desenvolver suas atividades profissionais, considerando os inúmeros anseios e 

inquietações apresentadas na difícil tarefa de ser “educador”. 

Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, através de livros, 

revistas e artigos. Para a coleta dos dados utilizou-se um questionário com 

perguntas abertas e fechadas para os professores, bem como um roteiro de 

entrevista direcionado à Secretária de Educação do Município. 

O estudo seguiu de maneira descritiva, sendo respaldada nas abordagens 

qualitativas e quantitativas, por considerá-las capazes de nortear a investigação e de 

campo, possibilitando novos conhecimentos sobre a temática e a realidade 

vivenciada pelos professores. O instrumento de pesquisa foi aplicado a uma 

amostragem de 7 (sete) professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Maria de Fátima Oliveira, no município de Capitão Poço/PA, e para a Secretária de 

Educação do Município. 

Primeiramente foi solicitada uma entrevista com a Secretária de Educação 

do Município para que a mesma facultasse uma entrevista (ANEXO A) fornecendo 

informações sobre o processo de formação docente no município de Capitão Poço, 
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prontamente foram dadas as respostas pela mesma e entregues à equipe de 

pesquisadoras no dia seguinte. 

Para a coleta dos dados com os professores, foi aplicado a técnica de 

questionários (ANEXO B) na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora 

Maria de Fátima Oliveira com professores do Ensino Fundamental, que foram 

convidados a participar do processo de pesquisa. 

Com os dados coletados realizou-se a análise de forma discursiva para um 

melhor entendimento. As perguntas abertas e fechadas possibilitaram o 

entendimento dos dados qualitativos e quantitativos se relacionaram com os dados 

obtidos na Secretaria de Educação, com o perfil estabelecido dos professores, 

objeto da pesquisa, e suas respostas se conseguiu perceber a atual situação da 

formação dos responsáveis pela educação das crianças da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Maria de Fátima Oliveira e daí extrair algumas considerações a 

propósito do assunto. 

Inicialmente apresentou-se um referencial teórico com o histórico da 

formação de professores no Brasil, destacando o processo de formação no período 

colonial, no Brasil república até a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, LDB nº 9.394/96 e os aspectos referentes à formação de professores e, 

ressaltou-se a importância das políticas públicas para educação básica. 

No capítulo seguinte apresentou-se a caracterização da área de estudo, 

descrevendo-se a formação do município de capitão poço e aspectos da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Maria de Fátima Oliveira como, histórico e 

atualidade. 

Nos resultados e discussão apresentam-se informações quanto à formação 

de professores no município de Capitão Poço e a visão dos professores 

participantes da pesquisa sobre a importância da formação docente. Por fim, 

apresentam-se as considerações finais da pesquisa. 

 

 



 

1 HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 

 

Antes de discutirmos sobre a importância da pedagogia nas séries iniciais é 

necessário conhecer o processo de formação de professores no Brasil, destacando 

quais as principais influências que caracterizavam a atuação e o processo de 

formação docente na educação brasileira.  

 

1.1 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO PERÍODO COLONIAL 

 

A trajetória educacional brasileira ao longo dos primeiros séculos após o 

descobrimento é pautada na atuação dos jesuítas e seus objetivos de ensino, que 

eram destinados a catequizar e colonizar os territórios, Savianni (2008, p. 125) 

destaca que: 

há uma estreita relação entre educação e catequese na colonização do 
Brasil e, [...] o eixo do trabalho catequético era de caráter pedagógico, uma 
vez que os jesuítas consideravam que a primeira alternativa de conversão 
era o convencimento que implicava nas práticas pedagógicas institucionais 
(as escolas) e não institucionais (o exemplo). 

 
Esse período era caracterizado por uma educação cristã, oferecida pela 

igreja por meio de sacerdotes formados em seminários diocesanos, “que 

ofereceriam aos seus discípulos as principais habilidades necessárias ao 

cumprimento das tarefas pastorais: pregação, liturgia e práxis sacramental” (VIEIRA; 

GOMIDE, 2008). 

Segundo as autoras, os sacerdotes eram preparados nos seminários 

portugueses com o objetivo de educar os habitantes da colônia para que se 

tornassem mais homens, desenvolvendo-lhes a memória, a vontade e a inteligência, 

sempre destacando a importância da retórica e do conhecimento de textos antigos. 

Castro (2006, p. 03) destaca a influência dos jesuítas no Brasil: 

durante os 210 anos em que permaneceram no Brasil, os jesuítas 
exerceram uma poderosa influência que se registrou na formação da 
sociedade brasileira e se constituíram nos principais, senão os únicos, 
mentores intelectuais e espirituais da colônia 

 
Com o passar dos tempos, a história educacional foi se modificando. O 

governo português decidiu modificar a estrutura até então existente, baseada na 

educação religiosa jesuítica, por meio de reformas de estado efetivadas pelo então 
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ministro Marques de Pombal, culminando com a expulsão dos jesuítas. Segundo 

Cardoso (2008, p. 187): 

Essa medida drástica simboliza uma ruptura do governo português com o 
pensamento escolástico e com uma tradição de dois séculos, dando espaço 
para a modernização que se pretendia com a criação de um Estado secular 

e regalista, dentro de um vasto e poderoso império.  
 

A primeira fase desta reformulação no ensino foi denominada “Reforma dos 

Estudos Menores”, que “eram formados pelas aulas de ler, escrever e contar [...], e 

também pelas aulas de humanidades, que abrangiam inicialmente as cadeiras de 

gramática latina, língua grega, língua hebraica, retórica e poética” (CARDOSO, 

2008, p. 182). 

Com a criação de um novo sistema de ensino, foram instituídas as Aulas 

Régias, aulas que pertenciam ao Estado, sem interferência da igreja, com princípios 

inspiradas no iluminismo português, que propunham uma educação leiga, voltada ao 

progresso científico e à difusão do saber (SAVIANI, 2008, p.125). 

De acordo com o autor, os professores buscavam difundir uma cultura de 

base, com o ensino da leitura, da escrita e do cálculo, além dos conhecimentos 

relacionados às obrigações religiosas e civis. As aulas régias eram caracterizadas 

pela falta de autonomia pedagógica, o acesso à educação restrito a uma parcela da 

população e unidade de ensino no professor, não havia um prédio escolar, cada 

aluno frequentava a aula que desejasse ministradas na casa do professor. 

Quanto ao processo de seleção dos professores que ministravam as Aulas 

Régias, Cardoso (2008, p. 188) ressalta que: 

 
fez-se sempre através de concursos e, em geral pelos seguintes motivos: 
abertura de novas aulas, aposentadoria, morte ou afastamento do professor 
que ocupava a cadeira [...] uma vez aprovado no exame, os professores 
recebiam um documento que o autorizava a lecionar [...] os exames eram  
gratuitos e não se exigia dos candidatos a professor qualquer diploma ou 
comprovante de habilitação para o cargo pretendido. 
 
 

A organização dos conteúdos e instruções era repassada pelo Diretor de 

Estudos, um representante do governo português que tinha a tarefa de planejar, 

executar e controlar os professores na metrópole e nas colônias (VIEIRA; GOMIDE, 

2008, p. 3838). 

Este sistema de ensino se estendeu até a transferência da sede do império 

português em 1808, culminando com a independência política do Brasil, tempos 

depois. De acordo com Savianni (2008, p. 128): “Do ponto de vista educacional, a 
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transformação do Brasil em sede do império português teve como resultado a 

criação de cursos superiores, antes vetados pela política metropolitana”.  

Observa-se que durante todo o período colonial até o final do século XVIII, 

não há qualquer preocupação com a questão da formação de professores. Apenas 

com a Proclamação da República é inaugurada uma nova fase na educação, com 

novas ideias pedagógicas e a preocupação de transformar as pessoas para o 

trabalho, sendo considerada a formação do professor como um aspecto importante 

para o sucesso dos objetivos da nação. 

Com a proclamação da República a educação brasileira entra em uma nova 

era, na qual foram “estabilizadas normas, procedimentos, usos de materiais 

específicos, orientações aos professores, enfim, um conjunto de realizações que 

representam um novo tempo, um ponto de partida para a história do país” (FREITAS, 

2009, p. 165).  

 

1.2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL REPÚBLICA 

 

Segundo Saviani (2009), a questão da formação de professores emerge no 

Brasil após a independência, quando se reflete sobre a organização da instrução 

popular. “É na Lei das Escolas de Primeiras Letras, promulgada em 15 de outubro 

de 1827, que essa preocupação apareceu pela primeira vez”. A referida lei estipula 

que os professores deveriam ser treinados, às próprias custas, nas capitais das 

respectivas províncias. De acordo com Castro (2006, p. 05): 

 
a primeira forma de preparação de professores deu-se nas primeiras 
escolas de ensino mútuo instaladas a partir de 1820, no Brasil, pois havia a 
preocupação não somente de ensinar as primeiras letras como também de 
preparar docentes, instruindo-os no domínio do método 

 

Nesse contexto, o ensino básico ficou sob a responsabilidade das províncias 

que, em decorrência, também deveriam cuidar do preparo dos respectivos 

professores. Dessa forma, as províncias brasileiras foram obrigadas a criar escolas 

normais para a formação de seus professores. Como representação destas 

instituições de formação, Saviani (2005) descreve a primeira escola normal do Brasil, 

na Província do Rio de Janeiro: 
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Tratava-se de uma escola bastante simples, regida por um diretor que era 
também o professor, com um currículo que praticamente se resumia ao 
conteúdo da própria escola elementar, sem prever sequer os rudimentos 
relativos à formação didático-pedagógica, conforme determinou a Lei 
Provincial (Ato n. 10), de 4 de abril de 1835. 

 
Saviani ressalta que essas escolas não persistiram por muito tempo, 

seguindo uma trajetória de incerteza em todas as províncias até a implantação do 

novo regime político. É nesse quadro que podemos detectar o primeiro momento 

decisivo da formação docente no Brasil, observado na reforma da escola normal do 

Estado de São Paulo (SAVIANI, 2005). 

No começo do século XX, o Brasil passava por um momento de expansão 

da indústria e, consequentemente, surgem novas urgências sociais. Desta forma, o 

Estado se viu obrigado a se organizar por uma nova concepção de educação, de 

escola e formação de professores. Segundo Mortatti (2006, p. 02): 

 
Em nosso país, desde o final do século XIX, especialmente com a 
proclamação da República, a educação ganhou destaque como uma das 
utopias da modernidade. A escola, por sua vez, consolidou-se como lugar 
necessariamente institucionalizado para o preparo das novas gerações, 
com vistas a atender aos ideais do Estado republicano, pautado pela 
necessidade de instauração de uma nova ordem política e social. 

 
No ano de 1920 surge o Manifesto dos Pioneiros, no qual tivemos pela 

primeira vez, a declaração dos interesses educacionais nacionais, com a ideia de 

“um sistema educacional, isto é, da organização lógica, coerente e eficaz do 

conjunto das atividades educativas no âmbito de um determinado país” (SAVIANI, 

2004, p. 33). 

Segundo Saviani (2004), após o manifesto, somente na Constituição de 

1934 foram incorporadas algumas das reivindicações apresentadas e, pela primeira 

vez, a educação elementar passa a ser dever do Estado, garantindo a gratuidade, a 

autonomia e a descentralização do processo educativo, sendo a primeira a traçar as 

diretrizes para a educação nacional e a criação das Escolas Normais. 

As Escolas Normais prosseguiram representando um desenvolvimento para 

a República, mas, não possuíam ainda, até 1946, uma organização fundada em 

diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal. “Tal como o primário, o ensino 

normal era assunto da alçada dos Estados, ficando restritas às reformas, até então 

efetuadas, aos limites geográficos dos estados” (CASTRO, 2006, p. 08). 

A partir da Lei Orgânica do Ensino Normal foi oficializado como desígnio do 

ensino normal, “promover a formação do pessoal docente necessário as escolas 
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primárias; habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas; 

desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação da 

infância” (ROMANELLI apud CASTRO, 2006, p. 08). 

O ensino normal ficou subdividido em cursos de dois níveis: como curso de 

primeiro ciclo, passava a funcionar o curso de formação de regentes de ensino 

primário, com a duração de quatro anos, que funcionaria em escolas com o nome de 

Escolas Normais Regionais; e, como curso de segundo ciclo, continuavam a existir 

os cursos de formação de professor primário, com a duração de três anos, que 

funcionariam em estabelecimentos chamados Escolas Normais. 

Além dessas escolas, foram criados os Institutos de Educação e, além dos 

dois ciclos, funcionava também o Jardim de Infância e a Escola Primária, anexos e 

os cursos de especialização de professores primários e habilitação de 

administradores escolares. A partir de 1970, com a promulgação da Lei de Diretrizes 

e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, Lei nº 5692/91, o Curso de Magistério 

transformou-se em Habilitação Específica para o Magistério, em nível de segundo 

grau. Já com a promulgação da LDB nº 9.394 de dezembro de 1996, o que 

testemunhamos foi a extinção da Escola Normal em nível secundário, surgindo a 

necessidade da formação de professores em Nível Superior, como nos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia. 

 

1.3 A LDB 9.394/96 E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL  

 

Após esse breve histórico sobre o processo de formação docente, passamos 

a refletir sobre o momento atual da atuação profissional, com a publicação da Lei n. 

9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Com a aprovação desta 

lei, alterações são propostas tanto para as instituições formadoras como para os 

cursos de formação de professores, tendo sido definido período de transição para 

efetivação de sua implantação. 

A Lei de Diretrizes e Bases coloca como finalidade da formação dos 

profissionais da educação “atender aos objetivos dos diferentes níveis e 

modalidades de ensino e às características de cada fase de desenvolvimento do 

educando”. Assim, criar condições e meios para se atingir os objetivos da educação 

básica é a razão de ser dos profissionais da educação.  
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Uma das inovações da LDB no diz respeito diretamente à formação do 

docente, destacando tal importância ao professor que pode ser observada no artigo 

13, que trata das incumbências dos professores, transcrito abaixo: 

 
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino;  
II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; 
III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 
V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 
VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. (BRASIL, 1996) 

 
Ao observarmos atentamente cada aspecto desse artigo, considerando as 

obrigações exigidas pela legislação, percebe-se que a função do professor é 

considerada uma atividade singular na sociedade. Dentre todas as obrigações, 

merece ênfase a atribuição ao professor, da responsabilidade não apenas de 

ensinar, mas, zelar pela aprendizagem dos alunos. Assim, para que esta 

aprendizagem seja garantida são necessários conhecimentos e habilidades 

profissionais.  Em se tratando da formação de professores, destaca-se o artigo 62.  

 
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal. 
 

Quanto ao curso de Pedagogia, Gatti (2010, p. 1357) destaca que: 

 
depois de muitos debates, o Conselho Nacional de Educação aprovou a 
Resolução n. 1, de 15/05/2006, com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para esses cursos, propondo-os como licenciatura e atribuindo a estes a 
formação de professores para a educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental, bem como para o ensino médio na modalidade Normal, onde 
fosse necessário e onde esses cursos existissem, e para a educação de 
jovens e adultos, além da formação de gestores. 
 

A formação em pedagogia se torna essencial para a atuação do professor, 

entretanto, é necessário que se reconheça de fato esta importância, não apenas 

como uma exigência legal, mas como uma ação que traz reflexos diretos na 

qualidade da educação nas séries iniciais. 
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1.4 A IMPORTÂNCIA DA PEDAGOGIA NAS SÉRIES INICIAIS 

 

A pedagogia é muito importante nas séries iniciais. No entanto, antes de 

discutirmos sobre esta importância se faz necessário realizarmos uma breve 

definição deste termo, que apresenta uma dupla referencia acerca de seu 

significado. De acordo com Saviani (2007, p. 33), “a pedagogia foi desenvolvida com 

fortes tendências para a filosofia”, organizada visando a ética que norteia a atividade 

educativa. Entretanto, sem considerarmos o caráter científico, a pedagogia pode ser 

compreendida como “formação para a vida, reforçando o aspecto metodológico 

presente na etimologia da pedagogia como meio, caminho para a condução da 

criança”. 

Segundo Saviani (2007), a pedagogia foi desenvolvida “em íntima relação 

com a prática educativa, constituindo-se como a teoria ou ciência dessa prática 

sendo, em determinados contextos, identificada com o próprio modo intencional de 

realizar a educação” (SAVIANI, 2007, p. 35). 

Educação e Pedagogia são conceitos que caminham juntos. Diante desta 

relação de sinônimos em que se colocam os termos, Ghiraldelli (1991, p. 08) diz 

que: 

A Pedagogia literalmente falando tem o significado de condução da 
criança [...] está ligada diretamente ao ato de condução do saber 
tendo a preocupação com os meios, com as formas e maneiras de 
levar o indivíduo ao conhecimento. 

 
Para Libâneo (2001, p. 30) a pedagogia é uma área de estudo que “se 

ocupa de fatos, dos processos educativos, métodos maneiras de ensinar, com um 

significado bem mais amplo, bem mais globalizante, compreendendo o processo 

educa como diretriz orientadora da ação educativa”. Ainda sobre a definição de 

Pedagogia, o autor salienta que: 

A Pedagogia é uma área de conhecimento que investiga a realidade 
educativa no geral e no particular, mediante conhecimentos científicos, 
filosóficos e técnicos profissionais buscando explicitação de objetivos e 
formas de intervenção metodológicas e organizativas em instâncias da 
atividade educativa implicada no processo de transmissão/ apropriação 
ativa de saberes e modo de ação (LIBÂNEO, 2001, p. 30). 

 

A investigação do processo educativo na sociedade é uma das principais 

funções da pedagogia, sendo reconhecida como elemento fundamental dessa área 

de estudo. Segundo Libâneo, a pedagogia não é a única área de conhecimento que 
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tem a educação como objeto de estudo, entretanto a mesma possui uma ação 

específica. Assim, a Pedagogia para Libâneo (2001, p. 30): 

 
Constitui-se, pois, como campo de investigação específico cuja fonte é a 
própria prática educativa e os aportes teóricos providos pelas demais 
ciências da educação e cuja tarefa é a compreensão, global e 
intencionalidade dirigida, dos problemas educativos.  
 

O autor reforça que as práticas educativas são fundamentais nas relações 

humanas e, a necessidade de sistematizar essas práticas educativas na sociedade, 

justificam a existência da pedagogia, pesquisando as finalidades e processos 

indispensáveis a prática, considerando os contextos existentes em que as mesmas 

ocorrem. 

Com o desenvolvimento da sociedade foram surgindo novas práticas 

educativas exigindo que a pedagogia estendesse a sua área de atuação, sem contar 

que a educação pode ser desenvolvida em instituições formais e não-formais de 

ensino, pois conforme destaca Brandão (2005, p. 37): 

 
a educação está presente em nossa vida diária, em instituições específicas 
de ensino ou não, com intencionalidades e finalidades explícitas de 
aprendizagem mediante uma ação consciente, para saber, para conviver, 
para fazer, misturamos a vida com ela, não existindo um modelo ideal. 

 
Libâneo (2001, p. 32) destaca este aspecto e relata que se “há varias 

práticas educativas, em muitos lugares e sob variadas modalidades, há, por 

consequência várias pedagogias: a pedagogia familiar, a pedagogia sindical, a 

pedagogia dos meios de comunicação etc., e também a pedagogia escolar”. 

Em se tratando de pedagogia escolar, em especial, nas séries iniciais, o 

professor vive a sua missão não somente como um mero profissional. Além dessa 

dimensão ele dedica a sua vida como alguém que vive e se dedica ao outros. 

Quando se trata das séries inicias esse trabalho se transforma num processo de 

amor. Tomando as palavras de Rubem Alves se percebe como esta missão adquire 

uma importância extra. 

Pois o que vocês ensinam não é um deleite para a alma? Se não fosse, 
vocês não deveriam ensinar. E se é, então é preciso que aqueles que 
recebem, os seus alunos, sintam prazer igual ao que vocês sentem. Se isso 
não acontecer, vocês terão fracassado na sua missão, como a cozinheira 
que queria oferecer prazer, mas a comida saiu salgada e queimada... 
(ALVES, 1994, p. 8) 
 

Quanto aos cursos de graduação em Pedagogia, de acordo com o Conselho 

Nacional de Educação, tem caráter de licenciatura, atribuindo a esses a formação de 
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professores para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, para a 

educação de jovens e adultos, além da formação de gestores (BRASIL, 2006, p. 1). 

Segundo a Resolução nº 1, de 15 de Maio de 2006 que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, em seu artigo 5º, 

o egresso do curso de Pedagogia, entre outras habilidades, deverá estar apto a: 

 
I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 
sociedade justa, equânime, igualitária; 
II - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a 
contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, 
psicológica, intelectual, social;  
III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 
Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 
escolarização na idade própria;  
(...) 
V - reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, 
cognitivas, emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações 
individuais e coletivas;  
(...) 
VIII - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição 
educativa, a família e a comunidade;  
(...) 
XI - desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 
educacional e as demais áreas do conhecimento. (BRASIL, 2006, p. 2-3)  

 

Considerando os diversos aspectos referentes ao curso de licenciatura em 

Pedagogia, pode-se observar a importância deste profissional, ainda mais se 

considerarmos que a educação no Brasil vive um momento complicado, a desejada 

mudança educacional caminha em passos lentos. A pedagogia é uma necessidade 

nos meios profissionais, no entanto, essa mesma área de estudo encontra-se em 

baixa diante dos olhares de muitos profissionais. 

Uma realidade bastante presente nas escolas de educação infantil, a 

desvalorização do profissional. Os profissionais que atuam neste ciclo de ensino, em 

sua grande maioria, não possuem experiência docente e, conforme o docente vai 

adquirindo experiência profissional migra para outras etapas de ensino, como o 

ensino fundamental e médio, onde os salários são mais atraentes. 

É necessária a quebra de determinados paradigmas que permeiam na 

educação, onde se acredita que um profissional de ensino médio deve ganhar mais 

do que um professor da educação infantil. No contexto atual da educação, temos 

uma pirâmide invertida, pois a infância é a base do aprendizado, a fase mais 

importante da vida escolar, onde as crianças iniciam  o processo de construção do 

conhecimento de uma vida toda e, merece ser bem tratada. 



 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

Antes mesmo de esclarecermos o que são políticas públicas e políticas 

públicas educacionais, reportamo-nos à Constituição da Republica que no seu art. 6º 

afirma: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” (BRASIL, 

1988)  

Sendo assim, o estado tem como função a gestão da educação como uma 

necessidade imperiosa. Entende-se, então, por políticas públicas, “tudo aquilo que o 

governo faz ou deixa de fazer em educação” (OLIVEIRA, 2010, p. 09). Entretanto, 

educação é um conceito muito amplo para se tratar das políticas educacionais. Isso 

significa afirmar que as políticas educacionais são um foco mais específico do 

tratamento da  educação, que em geral se aplica às questões escolares.  Em outras 

palavras, pode-se dizer  que políticas  públicas educacionais dizem respeito  à 

educação escolar. 

É importante que seja feita esta observação, pois, a educação é algo que vai 

além do ambiente escolar.  Tudo o que se aprende “socialmente – na família, na 

igreja, na escola, no trabalho, na rua, no teatro, etc. –, resultado do ensino, da 

observação, da repetição, reprodução, é educação” (ADLER, 2013, p. 51). 

Nesse sistema, é imprescindível a existência de  um ambiente próprio do 

fazer educacional, que é a escola, que funciona como uma comunidade, articulando 

partes distintas de um processo  complexo: alunos, professores, servidores, 

pais,  vizinhança e Estado (enquanto sociedade política que define o sistema através 

de políticas públicas).  

Portanto,  políticas públicas educacionais dizem respeito  às decisões do 

governo que têm incidência no ambiente escolar enquanto ambiente de ensino-

aprendizagem.  “Tais decisões envolvem questões como: construção do prédio, 

contratação de profissionais, formação   docente, carreira, valorização profissional, 

matriz curricular, gestão escolar,  etc.” (OLIVEIRA, 2010, p. 10). 

A política educacional constitui um campo de atuação por parte do  estado, e 

sempre foi um campo da vida social. As medidas de maior impacto sobre a 

educação brasileira nos últimos  anos caracterizam-se pela reorganização 

institucional  e legal quanto ao funcionamento, à gestão e avaliação de resultados.  

http://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2012/01/texto-4-pol�ticas-p�blicas-educacionais.pdf
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A educação é um direito fundamental, como foi dito acima,  e dever do 

estado de elaborar políticas públicas capazes de garantir sua qualidade social, bem 

como acesso e permanência de todos. Tem a necessidade de construir espaço de 

participação direta e indiretamente e com representações na qual a sociedade civil 

possa atuar na definição, gestão, execução e avaliação de políticas  públicas 

educacionais.  

As políticas públicas são as ações empreendidas pelo estado  com fim de 

efetivar as prescrições constitucionais sobre as necessidades da sociedade em 

termos de distribuição das riquezas dos bens e serviços sociais no âmbito federal, 

estadual e municipal,  que são as políticas  de economia, educação, saúde 

meio  ambiente, ciências e tecnologia. 

Oliveira (2010) destaca que as reformas educacionais desencadeadas a 

partir dos anos  de 1990 deram visibilidade aos professores enquanto 

agentes  centrais de mudança.  Por outro lado, as medidas de natureza econômico-

administrativa, que têm  por objetivo a racionalização dos serviços e  o controle dos 

gastos, relativos à gestão de pessoal, na área pública, têm exercido grande 

influência nas condições de trabalho  dos professores, no funcionamento das 

escolas e na  organização pedagógica. 

No que diz respeito às políticas educacionais implementadas nas últimas 

décadas no Brasil, é possível verificar um avanço quantitativo nos sistemas, 

especialmente no que se refere ao acesso, o aumento de vagas nas escolas de 

ensino superior, a instalação de novas universidades, mesmo no interior, e alguns 

avanços na busca pela melhoria do processo de formação dos professores, como é 

o caso da implantação do PARFOR que possibilitou a muitos professores do ensino 

fundamental o acesso a uma licenciatura. 

No entanto, a formação dos professores não se encerra na conclusão do 

curso de graduação, pois realiza cotidianamente na sala de aula, onde aparecem a 

cada momento dúvidas e dificuldades encontradas no decorrer de suas práticas, 

onde surgem muitas dúvidas e conflitos. 

 

 

 

http://www.forummundialeducacao.org/?p=9
http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1206
http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1206
http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1206
http://ppge.fe.ufg.br/uploads/6/original_Resumo_Dissert_Rosiris_Pereira_de_souza.pdf
http://ppge.fe.ufg.br/uploads/6/original_Resumo_Dissert_Rosiris_Pereira_de_souza.pdf
http://ppge.fe.ufg.br/uploads/6/original_Resumo_Dissert_Rosiris_Pereira_de_souza.pdf


 

3 A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE FÁTIMA NO 

MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO 

 

O presente estudo, não tem a pretensão de explanar minuciosamente sobre 

a origem de Capitão Poço, fundada século XX, mas de se apropriar de elementos de 

sua história para compreender a formação e expansão do espaço. No caso de 

Capitão Poço, a sua formação tem uma ligação direta com a construção da rodovia 

Belém-Brasília que inaugura essa nova etapa de integração e povoamento no 

espaço amazônico, no qual gera a formação de vários municípios paraenses. 

Trindade Jr.(2011, p. 98), afirma que: 

 
[...] a abertura da Belém-Brasília, e com ela a programação de uma técnica-
política para a região, inaugura de maneira sistemática, um conjunto de 
medidas que se constituíram uma estratégia de integração da região 
amazônica à economia do Centro-Sul, com repercussões importantes nos 
espaços intraurbanos da Amazônia. 

 

A história do município de Capitão Poço está vinculada, de maneira direta, 

ao processo do chamado “avanço das frentes pioneiras”, implementado pelo 

Governo Federal, que resultou na instalação de migrantes, originários de outras 

partes do país, no território paraense, sob influência da Rodovia Belém-Brasília. No 

transcurso dos anos 50, foi instalada uma frente pioneira em área pertencente ao 

município de Ourém, que passou a ser chamada de Capitão Poço. 

O nome desta frente representou uma homenagem ao explorador conhecido 

pelo nome de Capitão Possolo, o mesmo que integrou parte da primeira caravana de 

pioneiros que, no mês de junho de 1955, chegou até o local onde hoje se localiza a 

sede do Município, que foi batizado como Capitão Poço. Em 29 de dezembro de 

1961, Capitão Poço foi elevado à categoria de Município, mediante a promulgação 

da Lei Estadual nº 2460, sendo instalado como tal em 25 de março de 1962. Para 

ser constituído como Município, houve necessidade de se desmembrar a área 

patrimonial do Município de Ourém (PARÁ, 2011). 

O Município de Capitão Poço localiza-se na zona fisiográfica do Guamá, 

conforme mostrado na figura 1, no Território do Nordeste Paraense e microrregião 

do Guamá, possuindo uma área de 2.714,85 Km2, (Figura 1.)  
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Figura 01 – Localização de Capitão Poço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário – SIT, MDA (BRASIL, 2013). 

 

Limita-se ao norte com Ourém, a leste com Santa Luzia do Pará e Garrafão 

do Norte, ao sul com Ipixuna do Pará e Nova Esperança do Piriá e a oeste com 

Aurora do Pará, Mãe do Rio e Irituia. Sua sede dista 169 km em linha reta de Belém, 

capital do Estado do Pará. 

Dados do censo demográfico do IBGE (2010) revelaram que o município 

possui uma população de 50.607 habitantes, sendo constituído por 26.315 homens e 

24.293 mulheres, com densidade demográfica de 17 hab/Km2. 

 
3.1 HISTÓRICO E ATUALIDADE DA ESCOLA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA. 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria de Fátima 

Oliveira localizada na Rua Josefa Alves Bezerra, 559 bairro Tatajuba Município de 

Capitão Poço, a mesma construída em convênio para a prefeitura Municipal de 

Capitão Poço e FUNDEB, foi inaugurada dia 19 de setembro 2003. 

A escola recebeu esse nome em homenagem à saudosa Prof.ª Maria de 

Fátima Oliveira pela sua dedicação, carinho e responsabilidade no ensino deste 

Município. A escola discente de 532 alunos provenientes da zona urbana e rural, 

com turmas do 1º ao 9º ano. Possui uma equipe de 58 profissionais que se 
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empenham pela qualidade e desenvolvimento do ensino na instituição. 

A escola Professora Maria de Fátima Oliveira no ano de 2009 tinha em seu 

aspecto físico obra de sala de aula em está em anexo compostas de cinco salas e 

uma quadra em projeto de construção. Já no início de 2010 a obra concluída 

parcialmente, ou seja, só as salas, a quadra ainda está em projeto de construção. 

Neste ano houve uma reforma total da escola, pintura, piso, instalação elétrica, 

encanação, substituição de quadro negro por magnético. 

Atualmente a escola ocupa uma área total de 46,20 x 70,00 m. Está 

distribuída entre 03 pavilhões: 11 salas de aulas, salas de direção dos professores, 

secretaria, banheiros masculino e feminino, uma cozinha com almoxarifado, área de 

recreação e uma quadra de esportes a ser construídas. A escola dispõe de um pátio 

coberto, para que os alunos possam abrigar-se em casos de chuva, merendar ou 

mesmo para brincarem na hora do recreio. 

Quanto aos recursos para a prática pedagógica, conta com laboratório de 

informática com 19 computadores, 03 aparelhos de som, 02 DVDs 1 videocassete, 

03 televisores, 01 caixa acústica, 01 microfone, 01 câmera digital, 01 data show, 02 

Notebook e acesso à internet. 

O conselho escolar é constituído por representantes de todos os segmentos 

da escola e da sociedade, busca ampliar possibilidades de soluções dos problemas 

e reforçar compromissos, criando a responsabilidade de mudança porque permite a 

união entre as pessoas. Portanto, constitui-se o seu espaço, envolvendo-o mais 

diretamente nas atividades desenvolvidas, informando e conscientizando da 

importância de sua participação. 

 

 
 
 
 
 
 



 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Para se compreender o processo de formação de professores no município 

de Capitão Poço, foi realizada uma entrevista com a Secretária Municipal de 

Educação, que forneceu informações relevantes à elaboração da pesquisa e 

construção do TCC em pedagogia. 

Primeiramente foi perguntado como a Secretaria Municipal de Educação – 

SEMED – vem colaborando na formação dos professores? Com relação a este 

questionamento, a secretária afirmou que, em geral, a SEMED busca estabelecer 

parcerias em instituições de ensino superior, com o propósito de proporcionar 

formação em nível de graduação, a uma pequena parcela de professores, que até 

então não possuem nível superior. A maioria delas através do PARFOR – Plano de 

Formação de Professores.  

Quanto à formação continuada, a secretaria disponibiliza cursos de 

formação continuada a cada semestre, com formação ao professores que atuam na 

rede de ensino. Além das formações específicas de determinados programas.  

No que diz respeito à contribuição das políticas públicas em prol da 

formação docente, a Secretária de Educação ressalta que as políticas públicas por si 

existem. Porém, há necessidade da rede de ensino se mostrar interessada, 

apresentado sua demanda, bem como, adesões dessas políticas. Logo, essas têm 

um papel muito grande no que tange as contribuições ao desenvolvimento 

educacional do município e região. 

A SEMED vem oferecendo diversos cursos para o desenvolvimento 

educacional do município. Cursos de Formação Inicial através do PARFOR. Em 

nível de formação continuada, têm-se buscado parcerias com Instituições de 

Educação Superior como a UFRA, UFPA e UEPA. Outros cursos são desenvolvidos 

a cada semestre como: COM-VIDA, Formação Continuada no Pacto Pela Educação 

– PNAIC, Brasil Alfabetizado, Saberes da Terra, Novas Turmas da EJA e as 

Jornadas Pedagógicas. 

Os principais desafios que os professores encontram em sua formação, 

considerando que o município possui grande extensão territorial, principalmente no 

que tange a zona rural, é a questão de locomoção até a cidade para participarem de 

formações. Outra situação é o contato com as Tecnologias da Informação – TIC’s, 
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uma vez que nem todos possuem cursos e/ou habilidades nessa área, considerando 

também que, em alguns casos, estes precisam utilizar plataformas virtuais e outros 

meios de acesso. 

Quanto à importância do curso de pedagogia para os professores da 

educação básica, a Secretária destaca que a maior demanda em relação ao ensino 

do município é voltada para as séries iniciais do ensino fundamental. Dessa forma, o 

curso de Pedagogia é extremamente importante, uma vez que esta é a formação 

mínima exigida para o exercício da docência nas séries iniciais, preparando o 

professor para o exercício da docência. 

Complementando o questionamento acima, a secretária afirma que “o curso 

de Pedagogia é formidável, pois apresenta subsídios para o profissional atuar nesta 

área e, sobretudo, lidar com as eventuais situações a surgirem na prática docente”. 

A formação dos professores pode contribuir no desenvolvimento educacional na 

medida em que os programas de formação, em geral, contemplam aos professores 

vinculados a rede de ensino. Assim, essas formações, contribuem de forma 

significativa, aplicando a aprendizagem nas turmas em que atuam, colaborando 

assim para o desenvolvimento educacional do município. 

Quanto ao prejuízo que uma comunidade escolar pode acarretar ao ser 

atendida por um professor não qualificado, a secretária de educação destaca que, 

em geral, as comunidades apresentam seu desenvolvimento com base nas 

produções locais, entretanto, o aspecto educacional vem a melhorar esse 

desenvolvimento. Mas, para isso, necessita de um profissional de educação 

capacitado, do contrário, pode haver impactos diretos no desenvolvimento da 

comunidade escolar. 

Os motivos que levam o professor da educação básica a querer ingressar no 

curso de pedagogia é que, o curso, antes chamado de Normal (Magistério), habilita 

o profissional para o exercício da docência somente nas séries iniciais do ensino 

fundamental, já o curso de Pedagogia, além disso, como afirma a Secretária, 

“apresenta outras possibilidades de atuação, pois é o curso que realmente prepara o 

professor para o exercício da docência”. 

O Projeto Político Pedagógico contribui no desenvolvimento pedagógico dos 

professores por ser um dos principais documentos da escola e deve contemplar 

algumas especificidades da mesma. Assim, possibilita novas formas de 

desenvolvimento das atividades pedagógicas, atendendo as eventuais necessidades 
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da escola e isso pode de alguma forma auxiliar no desenvolvimento das atividades 

pedagógicas do professor. 

Por fim, a Secretária ressalta ainda quais as dificuldades enfrentadas pelos 

professores na prática pedagógica, destacando que os professores dispõem de 

variados recursos para o desenvolvimento da prática docente, mas que os mesmos 

não fazem uso deles. Por outro lado, os recursos tecnológicos ainda não são 

suficientes e alguns profissionais não dispõem de formação e/ou habilidades para 

com o uso das tecnologias disponíveis. 

 

4.1 A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO NA VISÃO DOS PROFESSORES  

 

Verificou-se que os professores que participaram da pesquisa tem uma 

idade compreendida entre 23 anos e os 56 anos de idade e média aritmética é de 

42,4 anos. 

Constatou-se que todos os professores da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Professora Maria de Fátima Oliveira, das séries iniciais, são do sexo 

feminino. 

Para melhor se conhecer o perfil dos professores da escola objeto de 

pesquisa, questionou-se há quanto tempo os mesmos exercem a profissão. 

Verificou-se que em média, os professores exercem a profissão há mais de 19 anos. 

No entanto, uma das professoras somente exerce a profissão há 6 anos.  

De forma mais abrangente, nota-se que três professoras se encontram na 

média, duas estão abaixo e duas estão acima e uma delas está em exercício há 36 

anos. Isso denota uma grande disparidade na experiência profissional do grupo de 

professoras pesquisadas. Apesar de experiências diferentes e que podem se tornar 

enriquecedoras, se podem encontrar entraves a novas oportunidades de formação e 

adaptação para novas técnicas de ensino e aprendizagem. 

No que se refere a formação acadêmica das professoras que colaboraram 

na pesquisa, verifica-se que seis delas já possuem uma licenciatura e apenas uma 

possui formação em magistério. Aqui se percebe que a quase totalidade se encontra 

dentro do mínimo exigido para o exercício profissional segundo do critério 

apresentado pela Secretária de Educação do Município. 
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A respeito da formação continuada, realizada pelas professoras 

componentes deste grupo, obteve-se a informação como elucidamos no quadro 

seguinte: 

Entrevistado Formações da qual participou 

Professor 1 
Formação em Língua Portuguesa 
Formação no Pacto Pela Alfabetização na Idade Certa 
Formação Continuada em Libras 

Professor 2 
Formação Continuada em Matemática 
Orientação educacional no processo de constituição de 
identidades e gêneros 

Professor 3 Formação no Pacto Pela Alfabetização na Idade Certa 

Professor 4 

Programa Nacional de Formação Continuada 
Projeto de descentralização 
Planos de ação nas áreas de ciências e matemática 
Formação no Pacto Pela Alfabetização na Idade Certa 

Professor 5 Plano de Formação de Professores - PARFOR 

Professor 6 
PROINFO 
Formação Continuada em Educação Especial 

Professor 7 Não elencou os cursos dos quais participou 

 

De acordo com as informações apresentadas, observou-se que seis 

professores destacaram as formações da qual participaram. A formação continuada 

foi citada por três professores, nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Libras 

e Educação Especial. A Formação no Pacto Pela Alfabetização na Idade Certa –

PNAIC, também foi citada por três professores, o PNAIC  é  uma ação do Governo 

Federal que busca assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 

oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental, onde são realizadas 

formações específicas com os professores alfabetizadores. Alguns professores 

também participaram do Programa Nacional de Formação Continuada, que consiste 

na oferta de cursos de capacitação de profissionais de ensino para fortalecer a 

atuação dos agentes e parceiros envolvidos na execução do Fundo Nacional da 

Educação - FNDE.  

A professora 5 destacou o PARFOR – destinado aos professores em 

exercício das escolas públicas estaduais e municipais sem formação adequada à 
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LDB, PROINFO - que promove o uso pedagógico da informática na rede pública de 

Ensino Fundamental e Médio e Formação Continuada em Educação Especial, 

realizado em parceria com Instituições Públicas de Educação Superior visando 

apoiar a formação continuada de professores para atuar nas salas de recursos 

multifuncionais e em classes comuns do ensino regular. 

Os professores foram convidados a destacar quais formações específicas 

gostariam de fazer para melhorar a sua atuação profissional. Um dos professores, 

que possui apenas a formação em magistério afirma que gostaria de cursar 

Pedagogia. O lúdico foi lembrado por um dos entrevistados como uma ferramenta 

que auxilia no processo de ensino e uma possibilidade de formação na área. A 

psicopedagogia e a psicologia foram citados por dois entrevistados e os outros dois 

professores que participaram da pesquisa afirmaram que gostariam de realizar um 

curso de mestrado e doutorado sem mencionarem a área. 

Quanto ao interesse em fazer uma especialização em pedagogia, os 

professores entrevistados elencaram diversas possibilidades de formação na área, 

dentre as respostas apresentadas temos: 

 
“Dentro da área de pedagogia, já tenho um curso de especialização em 
educação especial, mas, se fosse o caso de fazer outra, faria 
psicopedagogia” 
 
“Tenho um curso de gestão escolar, mas gostaria de fazer em pedagogia 
para melhorar meus conhecimentos” 
 
“Sim, para melhorar meu aprendizado.” 

 
“Sim, gostaria de fazer, pois, não sinto-me preparada para trabalhar com 
necessidades especiais”. 
 

Do total de professores entrevistados, observou-se que aqueles que ainda 

não possuem formação em pedagogia demonstram grande interesse em realizá-la, 

pois entendem que a formação específica pode contribuir grandemente para a 

melhoria de seus conhecimentos e torná-los mais bem preparados para atuar em 

sala de aula. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio do referido trabalho de pesquisa, percebeu-se a importância de o 

professor aprender e dominar os saberes, com o intuito de propiciar uma 

aprendizagem mais eficaz. Nesse sentido, a formação em pedagogia se apresenta 

como uma alternativa de aquisição de uma maior experiência profissional, capaz de 

atender às necessidades da educação na atualidade. 

Este assunto vem assumindo uma importância cada vez maior na educação 

básica de crianças e adolescentes na sociedade. A realização de pesquisas sobre a 

formação de professores, formação continuada e condições de trabalho em nossas 

escolas é fundamental e é necessário para conseguirmos lutar por maiores 

mudanças da educação.  

É nessa direção que esta pesquisa, sobre a formação de professores se 

inseriu, pois muitos professores reconhecem esta importância ao ver a pedagogia 

como uma forma de atender as necessidades de seus alunos, lutando contra o 

fracasso escolar dos mesmos, fazendo com que tenha sentido os conhecimentos 

transmitidos pela escola.  

A pesquisa apontou que, no município de Capitão Poço, a Secretaria 

Municipal de Educação vem promovendo diversos cursos para o desenvolvimento 

educacional do município. Cursos de Formação Inicial através do Plano de 

Formação de Professores - PARFOR. Em nível de formação continuada, têm-se 

buscado parcerias com Instituições de Educação Superior para a realização de 

inúmeros projetos de formação. 

Entende-se que a necessidade de formações continuadas, quem sabe, seja 

reflexo de falhas na formação inicial que o professor recebeu, faltando um suporte 

necessário para a obtenção de todo o conhecimento necessário à efetiva 

apropriação dos saberes necessários para o exercício da docência. 

Esta formação inicial do professor deveria ter uma base melhor definida, 

com uma base cultural e pedagógica mais forte, preparando o professor para a 

realidade de nossas escolas. O tempo de formação de professores também deveria 

ser mais ampliado, pois encontramos cursos a distância com o tempo de formação 

do profissional muito reduzido. 

 



 

 

Um professor que enfrenta uma turma como 25 alunos de 10 a 12 anos de 

idade, com dificuldades em leitura e escrita, por exemplo, não recebeu uma 

formação específica para enfrentar as dificuldades destas crianças. Eles não têm 

conhecimentos específicos de psicologia e sociologia da criança, sua formação é 

comprometida e, por isso, são verdadeiros heróis. Eles dão aulas com uma 

formação precária e enfrentam os alunos mesmo assim. 

Estas considerações levam ao entendimento de que a formação de 

professores deve ser desenvolvida não somente por meio de cursos, palestras e 

oficinas, mas também desenvolvida diariamente e de forma permanente no local de 

atuação profissional de cada professor, proporcionando o desenvolvimento 

profissional, o conhecimento de novas práticas e superação das dificuldades. 

Se continuarmos sem valorizar a formação dos professores, não teremos 

mudanças na qualidade da educação brasileira. A formação continuada é um 

caminho, o governo federal vem investindo bastante nesta medida, mas, observa-se 

que os resultados continuam os mesmos. No dia a dia das escolas, não se notam 

melhoras significativas. Se não houver mudanças na formação de nossos 

profissionais, continuaremos tendo uma educação muito seletiva onde quem não 

tem poder aquisitivo para pagar boas escolas particulares, não terá uma boa 

educação. E os nossos alunos da rede pública vão continuar com uma escola 

precária. 

A formação docente constante e continuada é essencial, pois a escola se 

encontra cada vez mais heterogênea, formada por professores e alunos das mais 

variadas realidades sociais, tornando a missão do professor cada vez mais 

complicada, tendo que trabalhar em harmonia e ensinando a todos igualmente.   
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APÊNDICES 

 

 

 

  



 

 

APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 

Este questionário destina-se à elaboração de uma pesquisa 

para a construção de um TCC em Pedagogia 

1- Como a secretaria municipal de Capitão Poço vem colaborando na formação 
dos professores? 

 

2- A secretaria disponibiliza cursos de formação continuada? 

 

3- Qual a contribuição das políticas públicas em prol da formação docente? 

 

4- Quais os cursos que a secretaria de educação vem oferecendo para o 
desenvolvimento educacional do município? 

 

5- Quais os desafios que os professores encontram em sua formação? 

 

6- Qual a importância do curso de pedagogia para os professores da educação 
básica? 

 

7- O curso de licenciatura em pedagogia é importante para a atuação profissional 
docente? 

 

8- De que forma a formação dos professores pode contribuir no desenvolvimento 
educacional? 

 

9- Quais os prejuízos que uma comunidade escolar pode acarretar ao serem 
atendidos por um professor  não qualificado? 

 

10- Quais são os motivos que levam o professor da educação básica a querer 
ingressar no curso de pedagogia? 

 

11- O Projeto Político Pedagógico contribui no desenvolvimento pedagógico dos 
professores? 

 

12- Quais as dificuldades enfrentadas pelos o professores na prática pedagógica?
  

  



 

 

APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

(O presente questionário destina-se a uma pesquisa para elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso 

em Pedagogia. O questionário é anônimo. Desde já, os autores da pesquisa, agradecem a sua colaboração) 

PERFIL DOS PROFESSORES 

 

IDADE: _____________anos 

SEXO: Masculino  Feminino  

É professor (a) há quanto tempo?:____________anos. 

FORMAÇÃO: 

Ensino médio   

   

Magistério   

   

Bacharelado   

   

Licenciatura   

   

Mestrado   

   

Doutorado   

 

 

Já participou em algumas formações específicas/continuadas? 

Elenque, por favor. 

 

Que formações específicas gostaria de fazer para melhorar a sua atuação profissional? 

_____________________________________________________________________ 

Seria do seu interesse fazer uma especialização em pedagogia? 

 ___________________________Justifique: 

____________________________________________________________ 

 

 


