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QuestãoQuestão instigadorainstigadora:: Como as Ações de FormaçãoFormação
ContinuadaContinuada ofertadas ao ProfessorProfessor dede CrecheCreche pela
Secretaria Municipal de Educação - SME de
Florianópolis/SC intencionam uma formação na
perspectiva de uma EducaçãoEducação parapara aa InteirezaInteireza?

O QUE BUSCO...O QUE BUSCO...

ObjetivoObjetivo:: Compreender como as Ações de

Formação Continuada, ofertadas ao

Professor de Creche pela Secretaria

Municipal de Educação – SME de

Florianópolis/SC, instigam uma formação na

perspectiva de uma Educação para a

Inteireza.POR QUE BUSCO...POR QUE BUSCO...



PROFESSOR DE CRECHEPROFESSOR DE CRECHE

BASE TEÓRICA: BASE TEÓRICA: Barbosa (2010); Campos (2008); Freitas e Pelizon (2010); Nóvoa (1992, 2007) e Pimenta (2012).



FORMAÇÃO CONTINUADAFORMAÇÃO CONTINUADA

BASE TEÓRICA: BASE TEÓRICA: Candau (1996, 1997), Cunha (2006), Gatti (2003), Gatti e Barreto (2009a, 2009b, 2009c), Imbernón (2010), 
Marin (2002), Nóvoa (1991, 1995, 2002).



EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 
PARA PARA PARA PARA 

INTEIREZAINTEIREZA

BASE TEÓRICA: BASE TEÓRICA: Catanante (2000), Gallegos (2015), Moraes (2003, 2004), Moraes e Navas
(2010), Naranjo (1991), Olbrzymekm (2006), Portal (2006, 2007), Roselló (2012), Yus (2002). 



Estudos  identificadosEstudos  identificados











As entrevistas revelam que a As entrevistas revelam que a 
Formação Continuada...Formação Continuada...

... é e temtem umauma perspectivaperspectiva dada áreaárea profissional,profissional, comocomo pessoalpessoal socialsocial ee... é e temtem umauma perspectivaperspectiva dada áreaárea profissional,profissional, comocomo pessoalpessoal socialsocial ee

culturalcultural. [...] não está restrita aquilo que o [...] ambiente profissional [...]

possibilita, mas a toda a [...] vida, [...] e numa continuidadecontinuidade queque requerrequer

aprofundamentoaprofundamento, porque não é só ser continuo, é provocar também

aprofundadas discussões... porque então... se não, a gente sempre vai ficar no

raso, naquilo que a gente já sabe e eu acho que daí aa gentegente precisaprecisa de um

desafio, [...] particularmente eu acho que a Rede precisa sese desafiardesafiar maismais nono

aprofundamentoaprofundamento dasdas suassuas discussõesdiscussões (“Comlicença”).



Formação Continuada...Formação Continuada...

[...] éé umauma exigênciaexigência fundamentalfundamental dada nossanossa profissãoprofissão. [...] Ao falar da

formação como umum direitodireito profissionalprofissional, a gente [...] não pode perder a

perspectiva que também é um dever profissional. [...] tenho o direito a ela

parapara poderpoder meme fundamentar,fundamentar, meme alicerçar,alicerçar, [...] meme sentirsentir segurasegura quando

sou desafiada a assumir os bebês, ou um grupo ao qual eu ainda não

atuei ou uma temática que venha sendo lançada aí na atualidade, masmas

ela também éé umum deverdever, éé umum critériocritério parapara [...] serser professoraprofessora. Enquantoela também éé umum deverdever, éé umum critériocritério parapara [...] serser professoraprofessora. Enquanto

dever eu preciso ter essa perspectiva que fazfaz parteparte dasdas minhasminhas

atribuições,atribuições, terter umum projetoprojeto formativoformativo continuocontinuo (“Comlicença”).

[...] todostodos osos contextoscontextos queque eleele tivertiver discutindodiscutindo educaçãoeducação, [...] qualquer

tema relacionado à sua profissão professor, é Formação Continuada. [...]

esse lequeleque dede culturacultura, de alimento [...] queque nãonão éé sósó oo estudo,estudo, nãonão éé sósó umum

cursocurso. [...] compreende [...] uma maneira mais global (“Muitoobrigado”).



Formação Continuada...Formação Continuada...

... é a formaçãoformação realizadarealizada aoao longolongo dada vidavida profissionalprofissional, que

independenteindependente daquilodaquilo que se fez na formação inicial ou até do queque aa

própriaprópria SecretariaSecretaria ofereçaofereça, ou que a sua instituição educativa ofereça,

masmas tambémtambém aquiloaquilo queque cadacada umum buscabusca, no sentido mais amplo do

que seja Formação Continuada (“Empreste-me”).

... “fazfaz muitamuita diferençadiferença nana trajetóriatrajetória profissionalprofissional dodo professorprofessor”, em

razão de possibilitarpossibilitar “reconstruir“reconstruir--sese” por meio de um movimento

“contínuo” de “ir e vir [...] no processo de mediaçãomediação”, na “[...] relação

teoria-prática”, e na “[...] açãoação--reflexãoreflexão--açãoação” (“Bomdia”).

Promove segurança, “valorização,“valorização, [...] qualificaçãoqualificação dodo profissional,profissional,
experiênciaexperiência ee aprendizadoaprendizado” (“Porfavor”), “não só no processo

formativo profissional individual, mas também de todos os processos

internos” (“Desculpe-me”).



DA INTENÇÃO AO RECONHECIMENTO DA INTENÇÃO AO RECONHECIMENTO 
DE QUE É PRECISO AVANÇARDE QUE É PRECISO AVANÇAR



O QUE APONTOO QUE APONTO

� As concepções de Formação Continuada desvelam avanços,
se complementam e atentam para a Educação Integral de
um Ser Integral ao longo do período pesquisado.

As ações de Formação Continuada ofertadas ao Professor de� As ações de Formação Continuada ofertadas ao Professor de

Creche não foram pensadas/planejadas/implementadas na

perspectiva de uma Educação para Inteireza. Contudo, foi
possível concluir que, embora a SME não tenha concebido

tais ações com esse propósito, as dimensões constitutivas do

Ser permearam o seu desenvolvimento.



OsOs EntrevistadosEntrevistados::

� Reconhecerameconheceram aa importânciaimportância dede viabilizarviabilizar aa FormaçãoFormação ContinuadaContinuada na

perspectiva de uma EducaçãoEducação parapara InteirezaInteireza..

� Apontaram a baixabaixa compreensão,compreensão, aa faltafalta dede profundidadeprofundidade acerca dasdas
dimensõesdimensões constitutivasconstitutivas dodo SERSER (social, emocional, espiritual e

racional), em especial a dimensão espiritual.

� Sinalizaram a necessidadenecessidade e o interesse da SME investirinvestir emem estudosestudos
que os possibilite entender o que caracterizacaracteriza cada uma das dimensõesdimensões
constitutivasconstitutivas dodo SER,SER, oo queque éé ee comocomo sese constituiconstitui aa FormaçãoFormação
ContinuadaContinuada na perspectiva de uma EducaçãoEducação parapara aa InteirezaInteireza.

� Indicam que a SME se mostra disponível a investirinvestir em estudosestudos ee açõesações
que contemplemcontemplem aa perspectivaperspectiva dede umauma EducaçãoEducação parapara aa InteirezaInteireza..
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