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FORMAÇÃO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL DE PROFESSORES/AS: EXISTIR-EVENTOS, 

ACONTECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS

Elisabete Andrade1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 A pesquisa de que trata este capítulo está vinculada à 
formação continuada de professores, temática que vem sendo 
investigada desde a graduação no Curso de Licenciatura Plena 
em Pedagogia, seguindo com o Mestrado e com o Doutorado 
em Educação nas Ciências, ambos cursados em Universidades 
Comunitárias localizadas na Região Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul – Brasil. Nesta abordagem apresento parte dos 
estudos desenvolvidos no doutorado, que culminaram na defesa da 
tese cujo tema central coincide com o título deste capítulo.

As inquietações acerca do processo de formação de profes-
sores e, em particular, o tema específico aqui apresentado – For-
mação Continuada e Desenvolvimento profissional de professores: 
evento, acontecimento e experiência – é uma problemática que tem 
acompanhado as práticas pedagógicas desenvolvidas como docen-
te, atuando como professora na Educação Básica e no Ensino Supe-
rior. As situações vividas como professora na Educação Básica e no 
Ensino Superior foram decisivas para que o tema apresentado fos-
se, aos poucos, se tornando questão profissional relevante. Como 
professora da Educação Básica, foi possível viver o cotidiano da escola 
e, por diversas vezes, participar de eventos de formação continuada. 
Eram momentos importantes e que contribuíam para a prática peda-
gógica realizada em sala de aula. Por outro lado, nem sempre havia o 
mesmo entendimento entre os docentes, como também nem sempre 
os cursos dos quais participava se relacionavam às demandas do co-

1  Pedagoga. Doutora em Educação nas Ciências pela UNIJUÍ, Ijuí-RS; Pós-Doutoramento pelo PPGEPT/
CE, UFSM-RS. 
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tidiano da sala de aula e das especificidades das áreas e necessidades 
formativas de determinados grupos de professores.

Já atuando no Ensino Superior como docente em cursos de 
Licenciaturas o envolvimento com a formação inicial e continuada 
de professores passou a ser uma realidade. A implicação com 
a organização de projetos de formação continuada, bem como 
realização de cursos em forma de oficinas, palestras e seminários 
com docentes da Educação Básica constituía parte do trabalho 
desenvolvido. Essa experiência profissional de atuação na Educação 
Básica e no Ensino superior foi importante para a constituição como 
docente e, principalmente, para que essa temática inquietasse 
cada vez mais, o que motivou o interesse em compreendê-la de 
forma mais pontual a partir do desenvolvimento da pesquisa aqui 
apresentada.

No que se refere aos termos formação continuada e 
desenvolvimento profissional, elementos que estruturam o título 
deste texto, saliento que muitas vezes são entendidos como 
sinônimos, processos oriundos de uma mesma intencionalidade, 
focada na aprendizagem docente ao longo da carreira. Outras 
vezes, porém, são compreendidos, como processos com intenções 
diferentes: a formação continuada mantendo uma relação mais 
normativa, enquanto o desenvolvimento profissional acabaria 
por ampliar as possibilidades, transcendendo as normatizações. 
Saliento que o entendimento que contempla este estudo vai na 
direção de que a formação continuada de professores é um dos 
processos formativos que possibilita desenvolvimento profissional. 
É nesse sentido que ambos os conceitos são destacados no título 
deste trabalho, e não são entendidos como dicotômicos, mas 
complementares.

Na percepção dessa análise, a formação continuada de 
professores tem apresentado alguns dilemas. Os dilemas, os 
impasses apresentados para efetivação deste processo formativo, 
são temáticas que têm sido problematizadas por diversos estudiosos 
da área da educação, como Nóvoa (2009), Imbernón (2009, 2010), 
García (1999), Gatti e Barreto (2009), Tardiff e Lessard (2005), Day 
(2001; 2007), entre outros pesquisadores em âmbito nacional e 
internacional, que se dedicam a estudar e a buscar alternativas para 
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que a formação continuada de professores possa se articular com 
as demandas geradas na e pela prática pedagógica, especialmente 
no que se refere à Educação Básica.

Nesta investigação, os dilemas referentes à realidade 
brasileira circulam em torno da dificuldade em definir o que vem a 
ser a formação continuada e quais são as modalidades consideradas 
pertinentes e coerentes quanto às demandas educativas, levando 
em conta que a legislação brasileira deixa em aberto os modos de 
desenvolvimento de tais modalidades formativas, diferentemente 
de outros países. Tomamos por base a realidade portuguesa, 
por exemplo, que tem um regulamento próprio para a formação 
continuada de professores em que definem objetivamente quais são 
as modalidades consideradas pertinentes e válidas, considerando 
a relação direta com a progressão na carreira docente2. Outro 
exemplo interessante é o caso britânico, destacado na obra de Day3 
(2001; 2007), que trabalha com os conceitos de comunidades de 
prática, colaboração, além de pensar o importante papel que as 
gestões educativas têm no âmbito da organização, compreensão 
conceitual e contextual dos processos formativos de professores.

No Brasil, os modos de organização institucional, bem como 
as formas de conduzir os espaços e tempos formativos, também 
podem ser considerados dilemas. Outro dilema tem a ver com a 
implicação pessoal de quem escolhe atuar nesta profissão, no que 
diz respeito ao nível de conhecimento que tem da área disciplinar na 
qual atua e conhecimento da própria profissão. Essas são algumas 
das problematizações que conduzem as reflexões que temos feito 
sobre formação continuada de professores e que levam a entendê-
las em sua complexidade.

2  Referimo-nos ao Regime Jurídico de Formação Contínua. Decreto-Lei nº 22/2014. Conselho Jurídico de 
Formação Contínua – MEC/Portugal.

3  Christopher Day. Emeritus Professor of Education, Faculty of Social Sciences. University of Notting-
ham/UK.  His national research projects include research on variations in teachers’ work, lives and 
effectiveness; the evaluation of school based continuing professional development; the impact of the 
leadership of improving and effective schools on pupil outcomes; leading schools in challenging urban 
contexts; effective classroom teaching; and teacher and school resilience. Recent international projects 
include a 9 country European project on the work of principals of successful schools in challenging 
urban contexts; a two country project on policy enactment; and an International Baccalaureate schools’ 
project on the leadership of the primary years programme. He is currently directing an 20 country in-
ternational research network on successful school principalship (ISSPP). Disponível em: https://www.
nottingham.ac.uk/Education/People/christopher.day. Acesso em junho de 2017.
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Admitimos que, por mais esforços que tenham sido feitos em 
nível de país (Brasil) nos últimos vinte anos, a formação continuada 
pode não estar conseguindo suprimir as necessidades formativas 
dos professores, principalmente no que diz respeito aos aspectos 
teórico-conceituais. São feitos investimentos por parte dos governos 
e autarquias (federal, estadual e municipal), ligados especialmente 
à implementação de programas pontuais de formação continuada, 
como a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores 
criada em 20044 e o Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica – Parfor5, entre outros.

 Porém, tais programas ainda não conseguem garantir, 
na formação continuada, a produção de conhecimentos com a 
profundidade e a complexidade necessárias para exercer a docência 
com a qualidade almejada. Aliás, baixa qualidade do ensino no Brasil 
é fato alarmante, demonstrado pelos baixos índices resultantes 
das avaliações em larga escala, como os publicados nos estudos de 
Freitas (2002; 2004), Marchelli (2010) e Souza (2014).

Os dilemas e impasses associados à formação continuada 
motivaram este estudo, focado na tentativa de compreender de 
onde emergem as tensões que o processo de formação continuada 
sugere e que condições e possibilidades formativas têm produzido 
em tempos contemporâneos. Questionamos de onde emergem as 
tensões, porque temos entendido esse contexto como uma realidade 
formativa preocupante, o que instiga a problematizá-la e, nesse 
movimento, fazer a tentativa de compreender os condicionamentos 
e as potencialidades que tal processo formativo tem produzido 
atualmente.

Tomando o campo da experiência profissional como eixo 
problematizador é que proponho pensar a formação continuada e o 
4  A Rede Nacional de Formação Continuada constitui-se por meio da celebração de convênios com univer-

sidades selecionadas nos termos do Edital 01/2003/MEC. O público-alvo prioritário da rede são profes-
sores de educação básica dos sistemas públicos de educação. A Rede é formada por universidades que se 
constituem em Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação. Cada um desses Centros mantém 
uma equipe que coordena a elaboração de programas voltados para a formação continuada de professores 
da Educação Básica em exercício nos sistemas estaduais e municipais de educação. Na constituição da 
Rede, foi enfatizada a capacidade de articulação e estabelecimento de parcerias dos Centros com outras 
universidades para o cumprimento das propostas conveniadas (BRASIL, 2004).

5  O Parfor induz e fomenta a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para professores em exer-
cício na rede pública de educação básica, para que estes profissionais possam obter a formação exigida 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – e contribuam para a melhoria da qualidade 
da educação básica no país. Disponível em: www.mec.gov.br. Acesso em: 10 jun. 2017.
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desenvolvimento profissional de professores a partir dos conceitos 
de existir-evento, acontecimento e experiência. Esse movimento 
de pesquisa pretendeu pensar outras maneiras de produzir a 
formação continuada, tendo em consideração a identificação de 
alguns problemas apresentados por esta modalidade formativa, 
como: a falta de articulação entre Ensino Superior e Educação 
Básica, a distância entre as demandas do cotidiano e as práticas 
de formação continuada e o interesse dos próprios docentes em 
se envolver de forma comprometida com seu próprio processo de 
desenvolvimento profissional.

O texto argumenta a impossibilidade de pensar o 
desenvolvimento profissional de professores sem levar em 
consideração a indagação do próprio sujeito sobre si e suas práticas 
pedagógicas, seus modos de se perceber no contexto da profissão, 
além das implicações éticas, estéticas e políticas que este processo 
sugere pessoal e institucionalmente.

ABORDAGEM METODOLÓGICA

O campo teórico-metodológico que compôs a investigação 
desta pesquisa foi sendo delineado aos poucos e, na medida em 
que escrevia, na medida em que fazia a narrativa deste processo 
de estudo, também fui escrita por ele. [...] “Escrever é preciso para 
encontrar-se a si mesmo [...]. Trabalhado pela dúvida inaugural da 
criação, o escrevente busca achar-se, descobrir-se, dizer-se para 
além das circunstâncias imediatas” (MARQUES, 2006, p. 45). Escrevo 
levando em consideração que a escrita “não é mera transcrição 
gráfica da fala, mas negociação de sentidos com interlocutores 
outros” (MARQUES, 2011, p. 44), estes nem sempre presentes, mas, 
por vezes, imaginados, e, por isso mesmo, “fazem da página que se 
escreve lugar mais amplo dos muitos sentidos virtuais” (p. 44). Neste 
contexto, não por acaso, a formação continuada, um dos elementos 
que constituem o processo de desenvolvimento profissional de 
professores é pensada com base nos conceitos de existir-evento 
(Bakhtin, 2010), acontecimento (DELEUZE; GUATARI, 2011 e 
FOUCAULT, 2010), e experiência (DEWEY, 2011 e LAROSSA, 2004), 
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tais conceitos remetem à possibilidade de ao formar-se, também 
autoformar-se, num constante devir6.

Nessa perspectiva, o método passa a ser a narrativa do 
processo pelo qual a pesquisa foi se delineando, se constituindo 
e se transformando no que hoje consigo traduzir e comunicar por 
intermédio da escrita, como afirma Marques (2011, p. 114): “se 
os caminhos se fazem andando, também o método não é senão o 
discurso dos passos andados”. Ter estabelecido com objetividade e 
clareza o andamento do processo de pesquisa não supõe ausência de 
incertezas, de dúvidas e de angústias que fazem parte do processo 
de elaboração artística que compõe o processo de pesquisa. Não 
por acaso, me aproprio dos ensinamentos de Marques (2011, p. 
114), que assevera: “na pesquisa, como em toda obra de arte, a 
segurança se produz na incerteza dos caminhos [...]. Aqui também 
muito tempo se perde e muitas angústias se acumulam à procura de 
um método adequado e seguro”.

A relação abordada por Marques (2011) entre pesquisa e 
“arte” é pertinente porque pesquisar sugere envolvimento com o 
tema que se investiga; sugere também sensibilidade para perceber 
falas, gestos, palavras, compreensões ditas das mais diversas 
maneiras. Sutilezas que somente olhar cuidadoso consegue traduzir. 
Implica criação, produção, não apenas de dados, mas também de 
sentidos.

Pode ser entendida como arte também pelo fato de que 
ao analisar a produção de dados faz a tentativa de materializar 
pensamentos, concepções, práticas discursivas e não discursivas 
para usar uma perspectiva foucaltiana (2008) para quem tudo é 
prática7. É uma forma de se abrir, de se mostrar, de se dar o direito de 
interpretar o real, dialogando com fatos, histórias, compreensões, 
concepções teóricas, escolhas, vidas, ... É arte porque é uma 
6   Devir é nunca imitar, nem fazer como, nem se conformar a um modelo, seja de justiça ou de verdade [...]. 

À medida que alguém se transforma, aquilo em que ele se transforma muda tanto quanto ele próprio. 
Os devires não são fenômenos de imitação, nem de assimilação, mas de dupla captura, de evolução não 
paralela [...] (ZOURABICHVILI, 2004).

7  Para Foucault (2008), o discurso tem uma história. “[...] dizer que o discurso é sobretudo histórico impli-
ca necessariamente falar na relação entre o discursivo e o não-discursivo [...]”. Nisso, a temporalidade 
do discurso é destacada como alguma coisa “[...] que precisa ser entendida para além da ideia de que 
os discursos são ditos num determinado tempo e num determinado lugar [...] é preciso vê-la através 
dos documentos escolhidos, das práticas que os textos se referem [...] dos conceitos envolvidos [...]” 
(FISCHER, 1996, p. 117).
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interpretação localizada no espaço-tempo em que a produção de 
dados foi gerada; diz de algumas especificidades e particularidades.

Traduzir “o método como discurso dos passos andados” 
(MARQUES, 2011) também é uma arte, um trabalho de artesã, que 
vai aos poucos tecendo os caminhos, apresentando os personagens, 
evidenciando as escolhas, comunicando os “achados, justificando 
os motivos, compartilhando as incertezas e também algumas 
“certezas”. Essas “certezas” vão sendo constituídas na medida 
em que o caminhar avança, sempre provisórias, mas sustentadas 
pelo próprio movimento de andar, pelo percurso teórico que vai 
sendo delineado e que fundamenta algumas tomadas de posições, 
entendidas como importantes e necessárias.

Para Gatti (2012, p. 14), “podemos falar de pesquisa 
educacional desde que o ato de educar seja o ponto de partida 
e o ponto de chegada da pesquisa”. A pesquisa da qual trata este 
texto teve como tema a formação continuada de professores, cuja 
preocupação culmina, com toda certeza, no ato de educar, porque 
pensar a qualificação docente é também pensar em como esta 
formação pode contribuir para qualificar o ensino e a aprendizagem. 
Estudo a formação continuada de professores por entender que 
ela pode contribuir para melhorar a qualidade da educação, do 
ensino, da aprendizagem, e, em consequência disso, desenvolver 
potencialmente o país.

A partir dessas compreensões, a pesquisa, de abordagem 
qualitativa, foi estruturada com base num conjunto de dados 
conceituais produzidos a partir da pesquisa bibliográfica. O 
processo de produção dos dados constituiu-se pela busca por 
subsídios teórico-conceituais acerca do tema, momento em que 
se identificaram estudos desenvolvidos por pesquisadores que 
investigam a temática, de um lado, explorando os estudos no âmbito 
da formação de professores desenvolvidos especialmente, por Gatti 
e Barreto (2009), Nóvoa (2009), Day (2001), Imbernón (2009; 
2010) e Garcia (1999). Tal abordagem não será pontualmente 
abordada no contexto desta análise, considerando que aqui temos 
como principal objetivo explorar, em caráter propositivo, o estudo 
dos conceitos de Existir-evento (BAKHTIN, 2010), Acontecimento 
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(DELEUZE; GUATARI, 2011 e FOUCAULT, 2010b) e Experiência 
(DEWEY, 2011 e LAROSSA, 2004).

É importante salientar que opero com o conceito de caixa de 
ferramentas (FOUCAULT, 2003) no sentido de tomar as teorizações 
como instrumentos para abordar de modo analítico o “objeto” em 
questão. A ideia de conceitos funcionando como ferramentas é 
desenvolvida por Gilles Deleuze e a tomo aqui inspirada em Corazza 
(2007).

Foucault, em suas teorizações, também operou com o termo 
ferramentas, partindo dessa mesma ideia, a de que os conceitos 
funcionam como ferramentas que ajudam a compreender e 
problematizar a ciência, a arte, a vida.

Todos os meus livros são pequenas caixas de 
ferramentas (2001, p. 158).
A teoria como caixa de ferramentas quer dizer: a) 
que se trata de construir não um sistema, mas um 
instrumento: uma lógica própria às relações de poder 
e às lutas que se engajam em torno delas; b) que essa 
pesquisa só pode se fazer aos poucos, a partir de uma 
reflexão (necessariamente histórica em algumas de 
suas dimensões) sobre situações dadas (FOUCAULT, 
2003, p. 251).

Esse processo de investigação possibilitou o encontro 
com algumas abordagens teóricas e com alguns autores que 
são reconhecidos e respeitados no mundo acadêmico por suas 
relevantes contribuições científicas para a temática. As teorizações 
que estruturam a pesquisa evidenciam conceitos que foram 
fundamentais para dar corpo às análises feitas sobre formação 
continuada e desenvolvimento profissional de professores/as. 
Ressalto que este estudo não teve a intenção de aproximar e nem 
de distanciar as concepções teóricas e linhas de pensamentos dos 
autores.

A opção consciente foi a de “tomar” os conceitos para ajudar 
a pensar. Independentemente das teorizações que constituíram 
seus estudos, ambas teorizações contribuíram para compreender 
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o “objeto” pesquisado. Funcionaram como a já mencionada “caixa 
de ferramentas” que ajudou a interrogar, problematizar, analisar 
e propor outras maneiras de pensar a Formação Continuada e o 
Desenvolvimento Profissional de Professores.

PROCESSO FORMATIVO DE PROFESSORES: EXISTIR-EVENTOS, 
ACONTECIMENTOS, EXPERIÊNCIAS

As contribuições deste estudo consideram a necessidade 
de produzir uma cultura formativa em que os docentes se sintam 
e sejam vistos socialmente como intelectuais8. E que, para além de 
dominarem técnicas de como ensinar, também tenham condições de 
pensar criticamente sobre tais práticas e tais técnicas, produzindo 
continuamente, de forma autônoma, responsável e ética, sua 
formação e sua profissão. Reconhecendo que para isso é necessário 
priorizar uma estrutura política e institucional que garanta esta 
possibilidade.

Essa tradução evidencia o entendimento de que o cotidiano 
das instituições educativas, nos diferentes níveis de ensino, também 
pode ser considerado como eventos, porém com uma concepção 
menos prescritiva, pois dá vazão ao desenvolvimento de uma 
estética do cotidiano.

A estética do cotidiano subentende, além dos objetos 
ou atividades presentes na vida comum, considerados 
possuidores de valor estético por aquela cultura, 
também e principalmente a subjetividade dos sujeitos 
que a compõem e cuja estética se organiza a partir 
de múltiplas facetas do seu processo de vida e de 
transformação (RICHTER, 2003, p. 21).

8  Não usamos no sentido hegemônico em que culturalmente este conceito é empregado, geralmente rela-
cionando a uma posição estritamente acadêmico-científica e distanciada do contexto social. Para Grams-
ci, “a relação entre filosofia “superior” [dos intelectuais] e senso comum é assegurada pela ‘política’”. 
Ou seja, a dimensão política da filosofia da práxis, nesse contexto da reflexão gramsciana da relação 
entre os intelectuais e os “simples”, não é manter estes na filosofia primitiva do senso comum. Ao contrá-
rio, busca “conduzi-los a uma concepção de vida superior”. O contato entre os intelectuais e os simples 
“não é para limitar a atividade científica e para manter uma unidade no nível inferior das massas, mas [...] 
forjar um bloco intelectual-moral que torne politicamente possível um progresso intelectual de massa e 
não apenas de pequenos grupos intelectuais” (GRAMSCI, p. 1384-1385/v. 1, 2001, p. 103).
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Pereira (1996) desenvolve o que chama de uma “tentativa 
de ressignificação” (p. 85) da estética, que, de acordo com Richter, 
“pode ser muito útil para o estudo sobre a estética do cotidiano” 
(2003, p. 21). O autor busca resgatar uma “diferença dentro da 
estética”, que estabelece pelas designações de “macroestética” e 
“microestética”. A macroestética refere-se a uma Estética com “E” 
maiúsculo que nasce no século XVIII como campo epistemológico 
independente, como disciplina. Já a microestética “se refere ao 
modo como cada indivíduo se organiza enquanto subjetividade; é a 
ordem da processualidade, dos campos interativos de forças vivas 
da exterioridade atravessando um sujeito-em-prática” (RICHTER, 
2003).

A primeira (macroestética) é produto de uma 
subjetividade que quer se instituir como modelo 
homogeneizante (por exemplo, nos conceitos de belo, 
de criatividade), enquanto a segunda (microestética) 
é processo de produção de subjetividades. Dessa 
forma, a estética tem a ver com a maneira pela qual 
o mundo toma sentido para nós, de acordo com a 
maneira pela qual nos afeta e pela qual nós a afetamos 
(PEREIRA, 1996, p. 127).

Quando tratam da microestética, Pereira (1996) e Richter 
(2003) consideram os modos diferentes pelos quais os sujeitos 
habitam o mundo; no caso desta pesquisa, os modos pelos quais os 
sujeitos-professores se relacionam com a sua formação e com a sua 
profissão. Modos únicos e irrepetíveis de ser e estar professor/a.

Nesse sentido, parto do conceito de existir-evento tratado 
por Bakhtin (2010). Para ele, “A unicidade do existir como evento 
que se executa realmente em toda a sua variedade individual, de 
cujo limite extremo se aproxima o ato na sua responsabilidade” [...]. 
“O momento do que é absolutamente novo, que nunca existiu antes 
e que não pode ser repetido” [...] (2010, p. 95). O espaço-tempo em 
que a prática pedagógica é desenvolvida pode partir do conceito 
de existir-evento (BAKHTIN, 2010), passando, assim, a considerar o 
cotidiano como uma possibilidade importante de desenvolvimento 
profissional de professores. Essa maneira de entender os eventos, 
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tanto os internos quanto os externos, pode desenvolver outras 
maneiras de se relacionar com o conhecimento que é produzido no 
instante único e irrepetível em que a prática pedagógica acontece 
– eventos internos – e em que a formação continuada se efetiva – 
eventos externos.

Para tanto, é necessário dar atenção à diversidade de 
acontecimentos de todos os gêneros que constituem os espaços-
tempos educativos, e, por isso mesmo, tornam possíveis 
aprendizagens difíceis de planejar antecipadamente. Ressalto que 
esta investigação considera fundamental o planejamento diário 
feito pelos docentes. Estes são decisivos, pois tem como objetivos 
elencar prioridades e organizar a rotina, os conteúdos e a forma pela 
qual a aula será desenvolvida. Este aspecto formal que fundamenta 
a prática docente pode estar articulado com outros aspectos que 
são eventuais: os acontecimentos. [...] “Não se perguntará qual o 
sentido de acontecimento: o acontecimento é o próprio sentido 
[...]” (ZOURABICHVILI, 2004, p. 6). Nessa perspectiva é que pode 
também ser formativo, porque o que acontece tem sentido e pode 
ensinar algo ou alguma coisa; no caso da docência transcende 
a relação com o conteúdo, que é condição sine qua non para o 
exercício da docência, tendo potencialidades para atingir também 
as relações interpessoais e os aspectos emocionais e afetivos 
que estão vinculados à prática pedagógica. “O acontecimento é 
inseparavelmente o sentido das frases e o devir do mundo; é o que, 
do mundo, deixa-se envolver na linguagem e permite que funcione. 
Assim, o conceito de acontecimento é exposto numa lógica do 
sentido” (ZOURABICHVILI, 2004, p. 7).

Tendo por base o conceito de acontecimento desenvolvido 
especialmente por Deleuze (DELEUZE; GUATARI, 2011), mas 
também a partir da teorização feita por Foucault na obra “O Governo 
de Si e dos Outros” (2010b), entendo ser possível problematizar 
outras maneiras de compreender o processo formativo, em especial 
a formação continuada de professores. É necessário, porém, deixar-
se afetar e se sensibilizar com o que acontece no momento mesmo 
em que acontece, seja na forma de eventos menos formais – eventos 
internos – ou mais formalizados e prescritivos – eventos externos. 
Em ambos os casos é importante considerar o desenvolvimento 
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de um olhar crítico e sensível acerca do que acontece e de como 
estes acontecimentos afetam os docentes. A ideia é a de que os 
acontecimentos possam constituir-se em experiências formativas. 
Assim, os docentes, movidos por um interesse sensível, têm 
condições de aprender mais sobre sua prática pedagógica, sobre 
seus alunos, sua vida e sobre sua própria condição de professor-
sujeito.

No que diz respeito ao conceito de experiência, problematizo 
a possibilidade de que os eventos de formação continuada de 
professores/as possam se configurar em experiências formativas, 
mas experiência vista do ponto de vista de Larrosa (2004), que a 
questiona apenas como contagem de créditos e somatórios de anos 
de atividade docente, admitindo que experiência é “aquilo que nos 
passa, nos acontece” (p. 153) e, por isso, transforma, modifica, 
movimenta, ensina. Para chegar a tal compreensão, busco também 
o conceito de experiência tratado por Dewey (2011).

Diante dessas considerações, destaco algumas ideias-
hipóteses que acompanharam o desenvolvimento desta pesquisa. 
Entre estas ideias-hipóteses está a compreensão de que eventos 
e acontecimentos não são analisados como dicotômicos, por isso 
a opção foi usar os termos eventos internos e eventos externos, 
compreendendo que ambas as situações podem constituir-se em 
experiências formativas, cada uma operando e se desenvolvendo de 
forma diferente, mas tendo a intencionalidade de criar condições 
para pensar a docência, se pensar como docente e pensar na relação 
que se estabelece com os alunos, o que, na perspectiva desta análise, 
pode ser importante para a produção de outros9 sentidos e outros 
motivos.10

Assim, criam-se possibilidades de questionar modelos 
de formação que têm como característica a verticalização, com 
horários fixos, momentos únicos e lineares para a realização das 
práticas de formação continuada. Nesse contexto, a formação 

9   Outros porque nem sempre este movimento cria novos sentidos, mas pode fazer perceber outras formas 
de compreender a realidade, a formação, a vida, etc., sem que, necessariamente, represente a “essência” de 
algo que nunca existiu até então. O que problematizamos é a possibilidade de desenvolver outros modos 
de existir e não novos modos de ser. O ser é o sujeito-professor, porém, seu modo de existir como docente 
é que ganha outros contornos, outros sentidos. 

10  De acordo com Libâneo, “motivos são as razões que as pessoas dão a si mesmas, para fazer o que fazem 
e pensar o que pensam” (2013a).
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continuada está sendo pensada como existir-evento, acontecimento 
e como experiência na intenção de propor a horizontalização das 
formações, ou seja, entender que a verticalização é importante, 
que determinar pessoas, espaços e horários para a realização de 
eventos de formação continuada é necessário. Além disso, porém, 
é fundamental que as instituições e as pessoas que nelas atuam 
estejam abertas para aprender a partir das indagações e das 
surpresas que o cotidiano pode revelar.

Nem tudo pode ser prescrito antecipadamente. A formação 
continuada pode ser pensada como acontecimento, justamente 
por entender que o que este processo tem de formativo pode 
ultrapassar os limites daquilo que é ou está protocolado. O que 
cada pessoa faz com o que ouve, por exemplo, como sente o que 
ouve, quais movimentos indagativos e analíticos podem provocar, 
tem um caráter que foge um pouco daquilo que é normativo. Nessa 
perspectiva de análise, existir-evento passa a ser uma condição 
importante para que a formação continuada se configure em 
experiência formativa singular e intransferível.

Para que seja possível esse redimensionamento teórico-
conceitual acerca da FCP, é necessário um envolvimento ético 
e estético11 com a profissão. De acordo com Hermann (2005, p. 
10), “pela educação e cultura, o homem constitui uma segunda 
natureza que não é apenas ética – enquanto torna-se criador de 
leis e costumes, mas também estética – enquanto produz uma 
realidade, uma natureza de produto como conhecemos na arte”. 
Envolvido por este conceito, o processo de formação continuada e 
de desenvolvimento profissional de professores opera com as leis, 
normas, critérios, posturas – ética, mas também produz culturas 

11  Corroboro o entendimento de Hermann (2005, p. 35) ao afirmar que o “retorno triunfante” da estética, 
no mundo contemporâneo, como um modo de lidar com a pluralidade e uma realidade de finalidade 
aberta, traz consigo os processos de estetização da realidade enquanto mero ornamento. O que se per-
cebe é que o estético se alojou no pensamento contemporâneo como uma estetização geral da vida, na 
medida em que acentuou o aspecto efêmero, transitório da produção artística. Vivemos numa sociedade 
de cultura de massas, em que a informação, a cultura e o entretenimento difundidos pelos meios de co-
municação adquiriram um peso muito significativo, pois constituem uma esfera pública de consensos, 
de sentimentos e de gosto comum. Ou seja, estamos numa sociedade onde a estetização passou a definir 
nossas relações com a realidade. O que se pretende sublinhar, aqui, como o caráter produtivo do estéti-
co, não se confunde com certa estetização da ética das sociedades contemporâneas, em que o cotidiano 
está impregnado pela preocupação com o glamour, a satisfação da aparência pessoal. Nesse âmbito, o 
reconhecimento do outro e a preocupação com os danos que nossas ações podem causar são deixados 
de lado em favor de um individualismo exacerbado.
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e transforma realidades – e estética. Um movimento que tem 
potencialidades para produzir outros modos de ser docente.

É necessário também que se estabeleçam condições 
estruturais no interior das próprias instituições, possibilitando 
o desenvolvimento de uma cultura educativa que seja formativa. 
Para tanto, a possibilidade de abertura para o diálogo franco é uma 
possibilidade emergente12 e ainda em processo de aprendizagem. 
É o que os gregos denominavam de parresía, de acordo com 
Foucault (2011, p. 42): “um dos significados originais da palavra 
grega parresía é o ‘dizer tudo’, mas na verdade ela é traduzida, com 
muito mais frequência, por fala franca, liberdade de palavra, etc.” 
Essa possibilidade de dizer sua palavra e, ao fazer este movimento, 
escrever-se a si mesmo como sujeito do processo formativo, tendo o 
outro como alguém que lhe dá liberdade para estabelecer o diálogo 
franco, é a parresía.

CONSIDERAÇÕES FINAIS (POR UMA ESTÉTICA DO 
COTIDIANO)

A problemática que contemplou o desenvolvimento desta 
pesquisa vincula-se à necessidade de compreender de onde 
emergem as tensões que o processo atual de formação continuada 
e desenvolvimento profissional de professores sugere e que 
condições e possibilidades formativas têm produzido em tempos 
contemporâneos. Esse entendimento tornou-se possível a partir 
da análise de um conjunto de materiais que foram produzidos por 
meio da pesquisa bibliográfica. O entrelaçamento dinâmico entre a 
experiência profissional e as abordagens teórico-conceituais aqui 
tratadas deu corpo às problematizações que compuseram este 
estudo e permitem fazer algumas ponderações; estas integram o 
processo de sistematização das aprendizagens produzidas com o 
desenvolvimento deste estudo, ao mesmo tempo em que também 
são geradoras de outras indagações e problematizações que 
sugerem a continuidade da pesquisa nesta área e com esta temática.

12  Uso o termo emergência numa perspectiva foucaultiana a partir do entendimento de que o discurso está 
na superfície; não é algo escondido que precisa ser desvelado ou descoberto, não é o que está por trás do 
que é dito, mas no que é dito, se apresenta, se transforma.
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Retomando a problemática apresentada para 
desenvolvimento desta pesquisa, afirmo que são muitas e de 
diversas ordens as tensões que constituem o cenário da formação 
continuada e do desenvolvimento profissional de professores. Tais 
tensões são situações que permeiam o dia a dia dos professores 
e fazem parte de um contexto social e cultural que constitui a 
docência. Não se localizam apenas em uma área, em um plano ou 
em um determinado espaço-tempo, mas são interfaces cotidianas 
tensas que emergem do próprio ato de ensinar e de aprender.

São cenas cotidianas porque as tensões produzidas pelos 
processos de formação continuada e desenvolvimento profissional 
de professores acabam por introduzir algumas formas de 
compreensão do cotidiano. Essas compreensões oscilam entre o 
entendimento do cotidiano como um tempo absoluto e um tempo 
relacional; cotidiano como um tempo absoluto porque vinculado 
a um entendimento cartesiano, como se fosse dado ou fadado a 
inscrever a docência e a formação de professores, bem como os 
processos de ensinar e de aprender em linhas retas. Aqui está 
centralizado o território dos ordenamentos, das normatizações, das 
relações de poder hierarquizadas, da centralização das decisões, do 
apelo a modelos formativos e pedagógicos cristalizados – eventos 
que circulam nos entretempos em que a docência acontece. A 
compreensão do tempo relacional não está isenta dos ordenamentos, 
das relações de poder, etc., mas as percebem num processo dialógico. 
Isso sugere o entendimento de que há movimento, há desejo e, por 
isso, há vida em potência. Esse entendimento desobstrui as relações 
e abre espaço-tempo para a criação de novas maneiras de entender 
o cotidiano e o próprio processo formativo.

A formação continuada e o desenvolvimento profissional 
de professores estão envolvidos por esse paradoxo e são por ele 
produzidos. O processo de sistematização dos conhecimentos 
elaborados a partir dos eventos formativos é o que é possível de 
ser capturado em meio a estas compreensões do cotidiano e da 
vida que nele acontece; compreensões carregadas por sentidos 
pessoais e profissionais que as pessoas constroem no decorrer 
da vida e da carreira profissional. A seguir apresento cinco cenas 
cotidianas que tencionam os processos de formação continuada 
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e de desenvolvimento profissional de professores. Tais cenas 
cotidianas foram formuladas com base no movimento de pesquisa 
que conduziu este trabalho e expressam o entendimento construído 
com base nesse contexto analítico.

Cena Cotidiana 1: fragilidade na constituição dos 
conhecimentos teórico-conceituais ainda na formação inicial de 
professores(as). Uma cena que mostra a dificuldade que os cursos 
de formação inicial de professores têm apresentado para formalizar 
teorias e conceitos que precisam ser formulados neste período 
inicial da formação. Têm sido oportunizados estudos, leituras, 
reflexões; enfim, uma série de práticas formativas que tentam dar 
o suporte teórico-conceitual ao professor que está em processo de 
formação, porém tem havido alguns desencontros. O processo de 
apropriação e elaboração conceitual tem sido insuficiente para dar 
a necessária sustentação à docência como profissão.

Cena Cotidiana 2: fragilidade na constituição dos 
conhecimentos didático-pedagógicos e metodológicos ainda na 
formação inicial de professores. A formação inicial de professores 
tem apresentado algumas fragilidades e estas estão relacionadas 
a dificuldades centradas naquilo que pode ser considerado o eixo 
central do processo formativo – aspectos didático-pedagógicos 
e metodológicos – a ênfase dada carece de um movimento de 
fortalecimento e vínculo estreito com a realidade educativa.

Cena Cotidiana 3: formação continuada como 
compensatória. Nesse contexto de constatação de algumas 
fragilidades, ainda na formação inicial de professores, a formação 
continuada acaba tendo de assumir o papel de compensar 
(GATTI, 2012) estas possíveis lacunas, ou seja, tenta dar o suporte 
teórico-conceitual, didático-pedagógico e metodológico que a 
formação inicial pode ter deixado em aberto. Por isso, todos os 
investimentos feitos na formação continuada de professores 
parecem insuficientes e realmente o são, pois o foco do problema 
não está exatamente localizado na formação continuada; envolve 
todo um contexto que vai desde o perfil das pessoas que ingressam 
nos cursos de formação de professores, bem como os motivos 
que as levam a optar pela licenciatura, até as concepções de 
educação, de sociedade e de cultura que permeiam os processos de 
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formação inicial de professores. Todos os esforços são válidos, mas, 
como afirma Santos (1997, p. 283), “os problemas considerados 
fundamentais estão na raiz das nossas instituições e de nossas 
práticas”. Somente será possível reinventar, criar, produzir outras 
formas de conceber e de desenvolver a docência fazendo os 
enfrentamentos que forem necessários, seja em âmbito de reformas 
políticas, ou, principalmente, no que diz respeito às necessidades 
de reestruturação de ordem organizacional e pessoal.

Cena Cotidiana 4: dificuldade de articulação dos processos 
de formação continuada com a prática pedagógica. Este cenário de 
falta de articulação entre teoria e prática é uma constante tensão. 
Com os processos de formação continuada e desenvolvimento pro-
fissional de professores não têm sido diferente. A compreensão que 
se tem da teoria ainda beira o senso comum, e tem se restringido a 
algo inatingível e restrito a determinadas pessoas e situações, o que 
torna cada vez mais difícil a articulação com a prática pedagógica, 
pois parte do princípio da separação e da diferenciação.

As tensões que emergem do cotidiano, destacadas 
anteriormente, culminam na Cena Cotidiana 5: dificuldade em 
abarcar as diferenças e potencializar os sujeitos-professores a 
produzirem-se com criatividade e autenticidade. O produto dessas 
tensões retrata os cenários que nos habituamos a ver, viver e sentir, 
um cenário em que as repetições e as separações estão sendo 
naturalizadas, em que o conhecimento profundo do conteúdo e 
da profissão se torna secundário e abre espaço-tempo para um 
acolhimento social (LIBÂNEO, 2013a) que tem precarizado o ensino 
e a formação de professores. É urgente recuperar a potência criativa 
e criadora que constitui a docência. Essa é uma responsabilidade 
compartilhada entre os professores, entre as instituições educativas 
e entre as esferas governamentais. Para tanto, entendo que o 
cotidiano carece de um olhar mais sensível e atento aos detalhes 
formativos dele gerados e que são incorporados pelos professores, 
mesmo que inconscientemente. Os professores são capturados pelo 
cotidiano e também o capturam. Esse processo pode ser formativo 
e promover o desenvolvimento profissional de professores, mas 
também pode estabelecer um tipo de relação em que se prima por 
manter o status quo. Manter o status quo pode não ser um problema, 
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mas é preciso estar atento para que esta mantença esteja articulada 
com princípios que valorizem e potencializem as pessoas, a 
produção de conhecimentos, o ato criativo e a autenticidade de 
pensamentos e de práticas pedagógicas.

Nesse contexto, o papel da coordenação pedagógica assume 
também outros modos de exercício da profissão e da função, pois é 
responsável por problematizar este cotidiano e propor situações em 
que a vida da instituição e o conhecimento por ela produzido possam 
ser questionados, aprofundados e sistematizados. A produção de 
uma cultura formativa pode ter por base fundamentos gerados a 
partir do próprio contexto em que a docência acontece, porém, 
antes é necessário que se desenvolva a capacidade interpretativa 
do cotidiano. Essa capacidade de elaboração e de interpretação do 
cotidiano é possível quando há referenciais que dão sustentação a 
esta complexa relação. Esses referenciais começam a ser construídos 
na formação inicial e ganham sustentação na medida em que se 
adentra o campo profissional. É nesse momento que a formação 
continuada assume papel relevante nesse processo formativo que 
é constante.

Isso é possível a partir da incorporação de uma estética do 
cotidiano. É o que tentamos demonstrar ao operar com os conceitos 
de acontecimento, existir-evento e experiência. Pensar a formação 
continuada e o desenvolvimento profissional de professores a 
partir desses conceitos, sugere um compromisso com outras 
compreensões e movimentos formativos, alicerçados em uma 
relação ética e estética com o cotidiano, com a vida, com as relações, 
com a produção de conhecimentos que estruturam a carreira 
docente; sugere um compromisso consigo e com o outro; uma 
postura sensível aos acontecimentos que constituem o cotidiano e 
que podem ser formativos.

As formações que acontecem em âmbito externo, em 
formatos como palestras, conferências, congressos, seminários, etc., 
terão caráter formativo se forem contextualizadas com a realidade 
na qual a docência acontece. Caso contrário, trarão, sim, alguns 
subsídios para que o professor possa pensar a educação, a prática 
pedagógica, a escola, etc., porém com probabilidade de interferir 
pouco no seu jeito de ser e de desenvolver a docência; isso por 
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não estar diretamente relacionado às problemáticas geradas pelas 
experiências desencadeadas pela própria atividade docente.

Algumas das tensões que emergem dos processos 
de formação continuada e desenvolvimento profissional de 
professores(as) poderão ser amenizadas por intermédio da 
efetividade de políticas públicas planejadas em âmbito federal, 
estadual ou municipal aliadas à iniciativa dos próprios docentes e 
das instituições em que atuam. O processo formativo, no entanto, 
envolve uma série de fatores de ordem pessoal, organizacional e 
profissional que tensionam a vida e a profissão. A vida, a profissão, 
a formação é este constante ir e vir – devir. Melhoramos em alguns 
aspectos, mas sempre há uma sensação de incompletude; uma 
sensação de que poderíamos ser ainda melhores e isso é viver, é 
trabalhar, isso é estar aberto aos acontecimentos.
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