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RESUMO 

A proposta deste trabalho é analisar as concepções, interesses, tensões e conflitos do processo 

formativo dos gestores escolares no Programa Formação de Formadores em escolas estaduais 

de Rondônia-Brasil, para tal se levantou os conceitos de formação continuada e em serviço, 

como também os outros aspectos da investigação, tanto de fontes bibliográficas e documentais 

quanto da pesquisa de campo junto aos atores envolvidos. A partir desses dados, constatou-se 

resultados importantes que animam a implementação do Programa de formação bem como 

indicar sugestões para o aprimoramento de políticas públicas para formação em serviço na rede 

estadual.  
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INTRODUÇÃO 

A proposta deste trabalho é aprofundar as concepções da Formação Continuada em 

Serviço e mais especificamente a formação dos gestores escolares atendidos através do 

Programa Tutoria Pedagógica Educacional com parceria da Fundação Itaú Social, em algumas 

escolas do Estado de Rondônia, bem como estudar a proposta pedagógica, os interesses,  

tensões e conflitos do processo formativo dos atores envolvidos.  

 
1 Artigo Científico Original do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação do Programa de 

Formação de Pesquisadores em Educação – 2020. 
2 Possui graduação em Pedagogia com habilitação em Magistério, pela Faculdade de Educação de Cacoal - 

UNESC, (1999). Pós Graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino Religioso Escolar pela UPF (Universidade 

de Passo Fundo - 2003). Atualmente é Professora Formadora do Programa de Tutoria Pedagógica Educacional - 

SEDUC - RO. Tem experiência na área de formação de Professores de Ensino Religioso e de Gestores 

Educacionais e atua também como Técnica no Setor Pedagógico da Coordenadoria Regional de Educação de 

Ariquemes - RO. 



 Nas concepções de formação para a Tutoria Pedagógica Educacional, explora-se as 

conceituações e reflexões de Imbernón (2010, 2011), Dalben (2004), Novoa (1992), Hargreaves 

(2002), Gatti (2003, 2014) e Marin (2002) entre outros. 

A Formação Continuada de Formadores traz as fundamentações legais para sua 

execução e implementação no sistema educacional do país, regulamentando tanto aos gestores, 

quanto aos professores formadores. sugestionando que aconteça no chão da escola, como é a 

proposta da LDB 9394/96, uma vez que segundo Franco (2017) os cursos de pedagogia 

oferecem apenas um ano com as matérias específicas às complementações em Administração, 

supervisão, inspeção e orientação.  

Bem como a necessidade do desenvolvimento de competências para lidar com as 

exigências da sociedade de hoje imposta aos gestores, cuja reflexão é trazida por Leite, Lima 

(2016) apud Nascimento, Oliveira e Abdala (2019).  Ainda que ela seja potencializada e 

realizada aos pares, pois cada profissional traz saberes diferentes, como comenta Tardif (2014), 

desenvolvendo as competências necessárias para seu aperfeiçoamento formativo e profissional. 

Como fundamentos pedagógicos traz Heloisa Luck (2009) e Andy Hargreaves (2004), 

como principais fontes pesquisadas. Em relação às tensões e conflitos na formação em serviço 

e continuada, a base é dada por Avalos (2001).  

Já as estratégias de formação para o programa de tutoria pedagógica que se baseiam na 

reflexão sobre a prática e na prática, fundamentados em Guedes, (2014) e Avalos (2007). 

Constam dos interesses na formação continuada da Tutoria Pedagógica, abordando os 

interesses internacionais para a melhoria da qualidade da educação e da formação de 

professores com Delors (1997), Consed - Unesco, (2007), Maues, (2011), Unesco (2015), 

Ingham, Dias (2015).  

Esta pesquisa recolhe os conhecimentos dos autores e que corroboram nas reflexões e 

práticas da formação continuada e constata possibilidades de intervenção na formação e 

investimentos em políticas públicas na formação continuada de servidores. Uma das propostas 

da pesquisa é abordada ao final deste artigo. 

Este tema é de suma importância para a área educacional na dimensão da Formação 

Continuada em Serviço, a pesquisa promove a difusão do tema, estabelecendo as relações de 

aprendizagem e qualificação profissional em serviço, alcançada com a execução do Programa 

da Tutoria Pedagógica com a seleção das amostras.  

 

1.AS CONCEPÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EXECUÇÃO DO 

PROGRAMA TUTORIA PEDAGÓGICA 



 

A formação continuada, conforme Imbernón (2011), não é mais vista só como domínio 

das disciplinas científicas ou acadêmicas, é uma necessidade relacionada com os novos modelos 

de participação na prática e isso significa uma mudança na qualidade da prática e do ensino.  

Segundo Imbernón (2010), a solução não é aproximar a formação de professores do 

contexto, mas desenvolver novos processos na teoria e na prática da formação com novas 

perspectivas e metodologias, que poderia incentivar o desenvolvimento pessoal, profissional e 

institucional, para que o trabalho coletivo transforme a prática. 

Dalben (2004), cita as concepções de formação continuada de professores, apoiadas 

em Demailly (NÓVOA, 1992) que classifica esses projetos em quatro modelos: 

 

1-    Forma universitária – projetos de caráter formal, extensivo, vinculados a uma 

instituição formadora, promovendo titulação específica. Por exemplo, qualificações 

da pós-graduação ou mesmo na graduação. 

2-    Forma escolar – cursos com bases estruturadas formais definidas pelos 

organizadores ou contratantes. Os programas, os temas e as normas de funcionamento 

são definidos pelos que contratam e, geralmente, estão relacionados a problemas reais 

ou provocados pela incorporação de inovações. 

3-    Forma contratual – negociação entre diferentes parceiros para o desenvolvimento 

de um determinado programa. É a forma mais comum de oferta de cursos de formação 

continuada, sendo que a oferta pode partir de ambas as partes. 

4-    Forma interativa- reflexiva - as iniciativas de formação se fazem a partir da ajuda 

mútua entre os professores em situação de trabalho mediados pelos formadores. (s.p) 

 

 

 Nesses modelos baseados em Demailly, percebe-se que o número quatro, que trata da 

forma interativa-reflexiva é o que mais se aproxima da metodologia de formação continuada 

através da Tutoria Pedagógica Educacional, ainda que, para sua implantação foi realizada uma 

forma contratual (conforme o número três, exposto acima) entre parceiros o que oportunizou a 

implementação e o desenvolvimento deste tipo de formação em serviço na rede estadual de 

ensino em Rondônia. 

Continua citando Nóvoa (1992), que, reorganiza esses modelos em dois grupos que são: 

 

  
1- Modelo estrutural – engloba a perspectiva universitária e escolar. Fundamentado 

na racionalidade técnico-científica em que o processo de formação se organiza com 

base numa proposta previamente organizada, centrada na transmissão de 

conhecimentos e informações de caráter instrutivo. Os projetos são oferecidos por 

agências detentoras de potencial e legitimidade informativa, exterior aos contextos 

profissionais dos professores em processo de formação e possuem controle 

institucional de frequência e desempenho. 

2- Modelo construtivo - engloba o contratual e interativo- reflexivo. Parte da reflexão 

interativa e contextualizada, articulando teoria e prática, formadores e formandos. 

Prevê avaliações e auto avaliações do desempenho dos envolvidos, mas essas podem 

ter um caráter informal. Implica uma relação em que formadores e formandos são 

colaboradores, predispostos aos saberes produzidos em ação. O contexto é de 



cooperação em que todos são corresponsáveis pela resolução dos problemas práticos. 

É comum o uso de grupos focais, oficinas, dinâmicas de debates, além de exercícios 

experimentais seguidos de discussões (DALBEN apud NÓVOA, 1992, s/p). 

  

Dentre os dois modelos apresentados, identificados por Nóvoa (1992), o que é mais 

compatível com a formação em serviço da Tutoria Pedagógica Educacional é o modelo 

construtivo, pois, tem as características da interatividade e reflexão a partir da prática, 

contextualização, onde formadores e formandos são colaboradores predispostos aos saberes 

produzidos por ambos, além do planejamento e da autoavaliação e avaliação do e no processo. 

Para Imbernón (2010), uma formação que parte das situações problema educacionais, 

criam alternativas de mudança no contexto que produz a educação, na atualidade ela só mudará 

se os professores mudarem de opinião e assim pode adquirir conhecimentos pedagógicos, sem 

repercutirem com sua prática uma inovação mais institucional. 

E ainda, Imbernón (2010, p. 75), diante dessa mesma perspectiva, destaca que a 

formação continuada deve ser considerada como um instrumento que pode desencadear o 

desenvolvimento pessoal, profissional e institucional dos que exercem à docência, melhorando 

de forma considerável a sua prática.  

O autor destaca a importância da aprendizagem contínua das habilidades docentes, além 

das atualizações científicas, didáticas ou pedagógicas necessárias àqueles que trabalham na área 

da educação. Ainda segundo ele, a formação parte do saber teórico com o objetivo de mudar 

práticas antes consideradas apropriadas ao fazer escolar e que, de repente, foram repensadas e 

executadas de forma inovadora e dinâmica. 

Assim, Imbernón (2010): 

 

[...] o conhecimento profissional consolidado mediante a formação permanente apoia-

se tanto na aquisição de conhecimentos teóricos e de competências e rotinas como no 

desenvolvimento de capacidades de processamento da informação, análise e reflexão 

crítica em, sobre e durante a ação, o diagnóstico, a decisão racional, a avaliação de 

processos e a reformulação de projetos (IMBERNÓN, 2010, p. 75) 

 

 

O autor assim expõe que a formação permanente tem o objetivo de nas rotinas realizar 

análises e reflexão crítica da prática e na prática, desenvolver aquisição de informações, 

alinhando com os conhecimentos teóricos, consolidando enfim o conhecimento profissional. 

Numa dinâmica de fazer diagnóstico, decisão racional, avaliação do processo e reformulação 

de projetos. 



Dalben (2004) discorre no Fórum Permanente de Formação de Professores, na UFMG, 

sobre esse assunto: "a expressão Formação Continuada subjaz à percepção de que o profissional 

não está pronto, vai se construindo”. 

E o qualitativo continua a sinalizar que a formação não pode ser concebida senão com 

uma ação contínua, um processo, sem períodos pré-fixados para terminar (CHRISTOV, 2001) 

e tem como objetivo ajudar o gestor a incorporar tal vivência no conjunto de saberes de sua 

profissão, e assim, participar ativamente do mundo que os cerca (MARIN, 1995). 

A expressão em serviço sinaliza a intencionalidade da instituição em programar espaços 

sistematizados de formação no local em que os profissionais realizam sua missão. A formação 

deve ser contínua porque a realidade em que o profissional está inserido muda e o saber que ele 

constrói precisa ser revisto e ampliado sempre (CHRISTOV, 2001). 

Desta forma, “assume-se que não existe um saber universal, mas sim, saberes que se 

reconfiguram e transmutam vertiginosamente, saberes cada vez mais heterogêneos” 

(MORGADO, 2005, p. 60), daí a importância da formação continuada como “um ato de (re) 

construção constante” (BORGES, 1998, p. 398). 

Outro aspecto importante da formação continuada é o conceito trazido por Hargreaves 

(2002) um processo que envolve aprendizado, planejamento e reflexão. Envolve valores, 

propósitos e conceitos associados ao que está sendo modificado. Há dessa forma, a necessidade 

de se fazer parte constituinte dessas mudanças e as elaborando dentro de um contexto mais 

amplo de reflexão. 

Desta forma, o autor complementa que: 

 

Os professores não alteram e não devem alterar suas práticas apenas porque uma 

diretriz lhes é apresentada, e eles se sentem forçados a cumpri-las. Eles não podem 

evocar novas práticas a partir de nada ou transpô-las de imediato do livro didático para 

a sala de aula. Os profissionais necessitam de chances para experimentar a observação, 

a modelagem, o treinamento, a instrução individual, a prática e o feedback, a fim de 

que tenham a possibilidade de desenvolver novas habilidades e de torná-las uma parte 

integrante de suas rotinas de sala de aula. (HARGREAVES, 2002, p.114) 

 

  

Segundo Gatti (2003, p. 191-2014), um projeto de formação continuada não pode ser 

construído ignorando-se o conjunto das dimensões que estão envolvidas, a natureza e as 

características psicossociais do ato educativo.  

Os contextos institucionais e sociais que enquadram as práticas dos professores são 

diversos e as demandas por educação se constroem em campos bastante diferentes. 

No entanto, Kramer (1989) questiona as propostas de formação continuada no Brasil 

que ainda privilegiam a formação profissional desconhecendo, por vezes, a pessoa ou o cidadão 



em formação. Para ela, essas estratégias privilegiam a formação técnica – treinamento com 

efeito multiplicador e/ ou vivências pontuais, localizadas na socialização de experiências 

vividas. 

Marin (2002) considera que a formação continuada de professores deveria transformar 

a escola em espaço de troca e de reconstrução de novos conhecimentos. Deveria partir do 

pressuposto da educabilidade do ser humano, numa formação que se dá num continuum[3], em 

que existe um ponto que formaliza a dimensão inicial, mas não existe um ponto que possa 

finalizar a continuidade desse processo. 

 Assim, a formação continuada é, em si, um espaço de interação entre as dimensões 

pessoais e profissionais em que aos professores é permitido apropriarem-se dos próprios 

processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro de suas histórias de vida. 

Os inúmeros vínculos estabelecidos em projetos de formação continuada são mediados 

por uma noção de conhecimento. Assim, aqueles que assumem a noção clássica de 

conhecimento estarão organizados segundo perspectivas bastante diferentes daqueles que 

tomam por base o paradigma do conhecimento como uma produção social, localizado e 

produzido na relação dos sujeitos com a construção da própria vida. 

 

2. SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE FORMADORES 

2.1 FORMAÇÃO DE GESTORES 

 

Uma segunda abordagem de formação continuada determinada na LDB n. 9.394/1996 

é aquela centrada na escola, onde no Parágrafo único do Art.62-A relata a garantia da “formação 

continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho [...]”. Indicando, 

neste aspecto legal, uma referência expressiva para processos formativos baseados no chão da 

escola. Os legisladores percebem a obrigação de formações docentes priorizadas na realidade 

escolar.   

 

Art. 62-A. [...] Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os 

profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de 

educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos 

superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. (Incluído pela Lei 

nº 12.796, de 2013). 

 

 
3  Esta palavra é diretamente derivada do latim continuum, que pode ser traduzido literalmente como "contínuo". 

No sentido amplo desta palavra, continuum pode ser entendido como uma sequência que aparenta não ter 

intervalos, fazendo com que cada etapa seja muito similar a seguinte. Porém, nota-se que, após o término de um 

longo processo continuum, o início é diferente do final. Disponível em: 

https://www.significados.com.br/continuum/. Acesso em. jul. 2020. 
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 A educação continuada também pode ser realizada à distância, porém no nosso caso da 

tutoria, ela se dará no chão da escola, no cotidiano com os desafios do contexto que lhe são 

próprios. Constatamos também que a formação inicial para os gestores assegurado pela LDB 

reza assim: 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em 

cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 

instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional (BRASIL, 

1996). 

Questão essa que se discute, será que apenas um ano depois de estudados os 

componentes do curso de pedagogia, complementado por mais um ano específico para essas 

áreas de administração, supervisão, inspeção, orientação, serão suficientes? Como analisa 

Franco: 

[...]o caso da gestão, é resultante da combinação de vários fatores, dentre os quais: 

reduzida carga horária; oferecimento predominantemente em períodos finais do curso; 

escassez de disciplinas que contemplem os diferentes aspectos da gestão e da 

profissionalidade dos gestores em diferentes ofícios, dentre outros (FRANCO, 2017, 

p. 116) 

 

 

A gestão escolar exige conhecimentos específicos e que competem a esses sujeitos, 

enquanto é necessária uma preparação mais qualificada e pontual além de um curso de 

pedagogia, sendo o que se tem até o momento. Salvo os cursos de pós-graduação oferecidos 

para atender esta demanda e que ficam por conta dos interessados em fazê-los. 

Concluindo Franco (2017, p. 104) constata a maior importância dada à certificação do 

que ao desenvolvimento das atividades intelectuais políticas e científicas desses profissionais, 

destaca-se o equívoco da valorização excessiva do processo de certificação, preterindo-se uma 

melhor qualificação e enfatizando-se principalmente a lógica do desenvolvimento das 

capacidades mais laborais do que as intelectuais, políticas e científicas. 

Por outro lado Nascimento, Oliveira e Abdala (2019) mencionam que as equipes 

gestoras têm um papel importantíssimo no seio da comunidade escolar e social, pois: 

 

As responsabilidades e o papel dos gestores mudam com frequência e de modo 

imprevisível. Lideranças dependem dos interesses e metas definidos por cada nova 

política sócio educacional, cada projeto e cada um dos objetivos almejados e vice-

versa.” (LEITE; LIMA, 2016, p. 189 apud NASCIMENTO, OLIVEIRA ABDALA, 

2019, p 266-285). 

  



Percebe-se neste aspecto, que é necessário um suporte muito maior que práticas 

adquiridas em treinamentos, e sim conhecimentos, competências e habilidades próprias para 

lidar com essas situações imprevisíveis. E ainda na visão de Leite e Lima, 

Desse modo, as políticas públicas educacionais passaram a destacar a figura do gestor 

da escola básica, dos sistemas e redes de ensino, assim como de universidades e 

instituições de ensino superior, como elemento chave para a melhoria da qualidade da 

educação em todo o mundo. (LEITE; LIMA, 2016, p. 168, apud NASCIMENTO, 

OLIVEIRA e ABDALA, 2019, p 266-285). 

  

Para esta importância dada ao gestor da escola básica, vale o questionamento:  como 

está sendo realizada a preparação dos gestores e em que condições de trabalho? Que políticas 

estão na agenda de prioridades e que condições concretas existem para executá-las?” (LEITE; 

LIMA, 2016, p. 191, apud NASCIMENTO, OLIVEIRA e ABDALA, 2019, p 266-285). Neste 

sentido, garantir políticas de formação continuada e em serviço a fim de qualificar o trabalho 

desses atores na gestão, é uma forma de alcançarmos os objetivos da Educação para Todos ao 

longo da vida.  

2.2 SOBRE FORMAÇÃO DE FORMADORES 

 

Para atender a formação de formadores, entende-se a importância da constituição dos 

espaços/tempos de formação continuada intrainstitucionais para o professor-formador, em que 

ele possa estabelecer a interlocução com os seus pares. 

Uma vez que, conforme afirma Tardif (2014, p. 297) os professores, em suas atividades 

profissionais se apoiam em diversas formas de saberes, [...] o saber profissional dos professores 

não constitui um corpo homogêneo de conhecimentos; ele se serve, ao contrário, de uma ampla 

diversidade de conhecimentos e utiliza vários tipos de competências. 

Afirma Tardif (2014, p. 52): 

 

É através das relações com os pares e, portanto, através do confronto entre os saberes 

produzidos pela experiência coletiva dos professores, que os saberes experienciais 

adquirem uma certa objetividade: as certezas subjetivas devem ser, então, 

sistematizadas a fim de se transformarem num discurso da experiência capaz de 

informar ou de formar outros docentes e de fornecer uma resposta a seus problemas. 

 

 

Nesse aspecto, o autor preconiza o potencial da formação em pares, em que o confronto 

entre seus saberes obtido de suas experiências e socializado entre eles, proporciona uma 

objetividade, pois, diz o autor, se for sistematizada se transforma em informações para formar 

outros profissionais e acomodar respostas a seus problemas. 



Ainda se pergunta: Atualizar ou criar espaços de formação? A tradição de preparação 

dos formadores ou dos planos de formação consiste em atualizar e culturalizar os professores 

em conhecimentos de qualquer denominação ou tipologia.  

A formação continuada dos professores, mais do que utilizá-los, deve ser capaz de criar 

espaços de formação, de pesquisa, de inovação, de imaginação etc., e os formadores de 

professores devem saber criar tais espaços para passarem do ensinar ao aprender (IMBERNÓN, 

2010, p. 11). 

Também Alarcão nos dá a seguinte contribuição: "[...]o processo de formação 

continuada como o processo dinâmico por meio do qual, ao longo do tempo, um profissional 

vai adequando sua formação às exigências de sua atividade profissional” (ALARCÃO, 1998. 

p. 100).  

Entende-se que a Formação Continuada de adultos profissionais está muito de acordo 

com as funções que a eles são delegadas, exigindo a cada etapa as formações que mais lhes 

favorecem o desenvolvimento profissional. 

Segundo Placco, Souza e André (2006) o formador de professores é tanto mediador 

como construtor de novos sentidos para todo o processo de formação de conhecimento e de 

profissionais, porque este também está ligado à sua subjetividade e sofre influências das demais. 

Por exemplo, na aprendizagem dos adultos o fator metacognitivo é um fator muito importante 

nesse processo, porque faz com que o aprendiz reflita sobre o próprio processo em si, tendo até 

uma função de motivação à medida que regula e gera os processos mentais.  

Por isso, etimologicamente, a palavra metacognição significa além da cognição, isto é, 

a “faculdade de conhecer o próprio ato de conhecer". Nessa direção, o papel do mediador toma 

níveis importantíssimos, pois é ele quem instiga o pensamento reflexivo através de várias 

técnicas docentes (p. 53-65). 

 

3. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

FORMADORES 

 

Em se tratando de Formação de Gestores, Lück (2009) alerta que é preciso “estimular 

entre diretores escolares, a criação da cultura de desenvolvimento contínuo de competência para 

o exercício de suas funções gestoras e responsabilidades de liderança na escola”.  

 

A ação do diretor escolar será tão limitada quão limitada for sua concepção sobre a 

educação, a gestão escolar e o seu papel profissional na liderança e organização da 

escola. Essa concepção se constrói a partir do desenvolvimento de referencial de 



fundamentos legais e conceituais que embasam e norteiam o seu trabalho. (LÜCK, 

2009, p. 15) 

 

Aqui a autora atribui a ação do gestor equiparada com sua concepção de educação, por 

isso a crença, concepções e conhecimentos sobre educação que um gestor tem, determinará sua 

prática na gestão educacional.   

 A questão da Formação Continuada atinge a todos os integrantes de uma comunidade 

escolar, como também nas experiências de Andy Hargreaves (2004), relatadas no seu Livro O 

Ensino na Sociedade do Conhecimento – Educação na era da insegurança, principalmente 

expõe a experiência do gestor escolar e sua equipe como o responsável de fazer da escola uma 

comunidade de aprendizagem para todos. 

 

Uma melhor aprendizagem deve ser conquistada por meio de métodos que inspirem 

o bom ensino e mantenham os bons professores. Para que as escolas se tornem 

verdadeiras comunidades do conhecimento para todos os alunos, o ensino deve ser 

transformado em uma verdadeira profissão de aprendizagem para todos os 

professores. (HARGREAVES, 2004, p. 172) 

 

Nesse sentido, cabe ao gestor ser este articulador e incentivador e formador de sua 

equipe para que todos os professores se sintam numa profissão de aprendizagem todos os dias. 

Entretanto, sobre as comunidades de aprendizagem profissional esse mesmo autor, acrescenta 

os seguintes pontos: 

 

Enquanto a padronização e os pequenos consertos parecem estar tirando o ensino e a 

aprendizagem dos trilhos, o surgimento de comunidades de aprendizagem profissional 

promete uma forma de garantir melhorias duradouras e sustentáveis em nossas 

escolas, fazendo as vezes de dormentes e balastro da mudança educacional. Além de 

garantir a transformação sustentável, as comunidades de aprendizagem profissional 

também exemplificam e promovem características importantes da sociedade do 

conhecimento, tais como a aprendizagem em equipes, o envolvimento de toda a 

escola, no contexto geral, a utilização da tecnologia para melhorar a aprendizagem de 

todos e o envolvimento em pensamento sistêmico. As escolas, como comunidades de 

aprendizagem profissional, também funcionam melhor quando não apenas processa o 

conhecimento e aprendem de forma eficaz, mas também quando atentam para os 

espaços sociais e emocionais de ensino, da aprendizagem, bem como do cuidado e da 

solidariedade, e constroem capital social entre os alunos e professores, como forma 

de fortalecer os relacionamentos, a comunidade e a identidade cosmopolita 

(HARGREAVES, 2004, p. 217-218) 

  

 

Com o objetivo de preparar as pessoas para uma vivência sustentável na sociedade de 

forma a garantir a originalidade cultural de cada região e situação emocional, econômica e 

social, é muito pertinente considerar esses aspectos para compor uma proposta de Formação em 

Serviço de Adultos Profissionais.  



A formação continuada deve levar em consideração essa inventividade, investimento, 

integridade e identidade cosmopolita, isso ajudará os sistemas educacionais a rever conceitos e 

estratégias de orientar os fundamentos da formação continuada junto com a gestão escolar e ela 

por sua vez junto a sua equipe. 

 

4. TENSÕES E CONFLITOS NA FORMAÇÃO EM SERVIÇO E CONTINUADA 

 

As tensões e conflitos na formação continuada e em serviço, conforme nos afirma 

Avalos (2001), vem da concepção de que a formação continuada é um processo e neles há 

fatores críticos ou polos de tensão. Como descreve Christopher Day (citado, por Bolam, 2004, 

p. 34)  

O desenvolvimento profissional consiste em todas as experiências naturais de 

aprendizagem as atividades intencionalmente planejadas e conscientes em benefício 

de indivíduos, grupos ou escolas que contribuem com a qualidade da educação na sala 

de aula. É o processo pelo qual, sozinho ou com outros professores, eles revisam, 

renovam e expandem seu compromisso como agentes de mudança, com os propósitos 

morais de ensino, e pelos quais eles adquirem e desenvolvem criticamente os 

conhecimentos, habilidades e inteligência emocional que fazem parte essencial a um 

estilo profissional de pensar, de planejar e agir com crianças, jovens e colegas em cada 

uma das etapas de sua vida de ensino. 

 

O conteúdo dessa definição sugere que em torno de seus processos há dois fatores 

críticos ou polos de tensão. O Primeiro é um claro elemento pessoal que se refere aos docentes 

e outros sujeitos da formação contínua, (como podem ser os diretores das escolas), centrado na 

vontade de aprender e no compromisso moral com o ensino de seus alunos, ao dizer o docente 

enquanto profissional. O segundo é um elemento externo proporcionado pelas atividades de 

formação organizadas e sua relação com as necessidades dos sistemas educativos e aos quais 

pertencem esses professores.  

A tensão entre esses dois polos se adverte na literatura sobre formação docente na 

medida em que se afirmar por um lado a “vontade pessoal” do professor representado pela 

ênfase dada à reflexão individual ou coletiva e as ações de mudanças que empreendem como 

resultado dessa reflexão, por outro lado, a forma que deve tomar a “oportunidade para aprender” 

representada nas atividades iniciadas ou desenvolvidas por outros. O ponto nevrálgico da 

formação docente continuada organizado como sistema é o modo em que consegue estabelecer 

um equilíbrio entre estes polos de tensão.  

Outro exemplo trazido por Avalos (2001) é que o contexto do trabalho também constitui 

um sistema educativo mais amplo dentro do qual ensina o docente, e que pode apresentar-se 

como alinhada com sua situação usual de trabalho ou em oposição ou contradição com ela. Por 



exemplo, em um momento de reforma se pode pedir aos professores que aprendam 

determinadas estratégias, e mais tarde quando muda a intencionalidade das reformas lhes pede 

que modifiquem o que aprenderam anteriormente. 

Por outro lado, a exigência de “prestação de contas” (accountability)4 feitas aos 

docentes em exercício, sem considerar as condições pelas quais se pode esperar deles resultados 

efetivos, não tem maior efeito do que produzir resistências. Uma política sistemática necessita 

olhar no seu conjunto a qualidade das oportunidades da formação em serviço, a relação entre 

um desempenho efetivo e de qualidade, em uma carreira docente dividida em sessões e que não 

tenha como único ponto de chegada um cargo administrativo e um sistema efetivo de avaliação 

formativa (ou punitiva) do desempenho. Contando que esta ação de formação aconteça dentro 

do seu tempo contratual, para que tenha condições e instrumentais apropriadas para um bom 

resultado e diminuição das tensões e resistências. 

 

 

5. ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO PARA O PROGRAMA DE TUTORIA 

PEDAGÓGICA 

 

As estratégias formativas do Programa são estabelecidas pelo Guia do Tutor do Itaú 

Social, que distingue a Tutoria como uma metodologia de formação em serviço para gestores 

pedagógicos destinada a diretores escolares e tutoria de área para professores. 

O Programa tem seu fundamento na “Reflexão sobre a prática: assim se desenvolve a 

relação de parceria entre tutor e tutorado” O aspecto da parceria adotada entre ambos, faz com 

que o trabalho e a aprendizagem do adulto profissional sejam estimulados e potencializados. 

O Programa trabalha articulando os seguintes princípios que são: Parceria, 

aprendizagem na prática, customização, protocolos e combinados, intencionalidade e 

transparência, foco na aprendizagem dos estudantes e aprendizagem do adulto profissional. 

O Guia apresenta as estratégias a serem desenvolvidas na Metodologia da Tutoria 

Pedagógica com gestores, sendo elas:  

 
4 O termo accountability, de origem inglesa e sem tradução exata para o português, está presente na literatura 

americana desde antes da década de 1970. No Brasil, foi introduzido no início dos anos de 1990, justamente quando 

se instalava no país o regime democrático de administração pública (PINHO; SACRAMENTO, 2009). Assim, seu 

ingresso no contexto das políticas nacionais coincide com o discurso da descentralização, da desconcentração dos 

serviços públicos e da autonomia dos entes federados, ainda que com princípios distintos e consequências diversas. 

Traduzido, muitas vezes, como sinônimo de prestação de contas ou responsabilização, trata-se, na verdade, de um 

conceito em expansão (MULGAN, 2000 apud AFONSO, 2009b), discutido a partir de uma variedade de 

abordagens e perspectivas nem sempre convergentes. Na extensa maioria dos casos em que é utilizado, associa-se 

mais a orientações políticas gerenciais do que a uma lógica progressista e democratizante de gestão educacional. 

(NARDI E SHNEIDER, http://www.anped.org.br/sites/default/files/gt05-1408_int.pdf. Acesso em: 17 de junho 

2020. 

http://www.anped.org.br/sites/default/files/gt05-1408_int.pdf


 

● Observação,  

● Feedback,  

● Caminhada pedagógica pela escola,  

● Roleplay/dramatização,  

● Ação modelar,  

● Comunicação,  

● Escuta ativa e questionamento. (GUEDES, 2014 p. 16) 

 

 

Também é citado por Avalos (2007) alguns modelos de capacitação e demonstra como 

esses partem de um ponto comum que é a realidade de cada sujeito dentro de um ciclo para a 

formação e capacitação: 

 

Na prática os melhores modelos de capacitação são os que reúnem elementos tanto da 

mudança conceitual, como de apoio na experiência atual como ponto de partida. Uma 

maneira de representar este modelo é entendê-lo como um processo cíclico que inclui 

as seguintes fases:  

● Reconhecimento inicial por parte dos professores do que pensam e sabem a respeito 

do tema e da atividade formadora 

● Apresentação de informações ou alternativas distintas de trabalho docente 

● Modelamento das estratégias (se correspondem) 

● Colocar na prática o que aprendeu 

● Feedback, opinião, realimentação 

● Coaching (treinamento) ou apoio – na visão de Marcelo Garcia (1995, p.p.343-344) 

descreve o “coaching” como apoio profissional mútuo que “se apoia em um processo 

que justifica racionalmente o modelo de ensino que se tem que demonstrar e depois 

disso se fazem uma série de práticas e feedbacks. O supervisor, o colega ou observador 

dá conselhos ou críticas construtivas sobre a demonstração que o professor realizou. 

(AVALOS, 2007, p. 81) 

 

 

Esse texto mostra algumas estratégias dentro de um processo que leva em consideração 

o saber do profissional em formação, que convergem com a metodologia da Tutoria Pedagógica 

com Gestores, do Itaú Social. 

O Tutor/ professor formador necessita exercer um conjunto de competências para 

trabalhar na tutoria pedagógica. São elas: 

  

- Gestão e foco no resultado,  

- Liderança inspiradora,  

- Visão de conjunto da escola,  

- Construção de parcerias,  

- Comunicação oral e escrita,  

- Ensinar adulto,  

- Resiliência e  

- Capacidade de aprender (GUEDES, 2014, p. 68) 

 

Essas competências desenvolvidas pelo Tutor/ Professor Formador na Tutoria 

Pedagógica de Gestores Escolares são determinantes para o sucesso da formação pois, com sua 



presença poderá articular e potencializar essas aptidões de liderança nesses sujeitos escolares e 

assim proporcionar mais bem resultados de aprendizagem para todos no ambiente escolar e 

entorno. 

 

6. INTERESSES NA FORMAÇÃO CONTINUADA DA TUTORIA PEDAGÓGICA 

 

Alguns documentos internacionais trazem um conjunto de afirmações incentivando a 

importância das parcerias com instituições civis para o apoio à Educação bem como na 

Formação de Profissionais de Educação. Como vemos a seguir:   

Jackes Delors, (UNESCO 1997) cita em seu relatório que o foco da ação dos governos 

deve ser ampliar o acesso à Educação, e que para isso deve favorecer o diálogo entre a 

comunidade escolar e organismos societários investir  na formação dos professores, porque eles 

são muito importantes: são a  articulação da comunidade com a escola, e a sociedade que a 

envolve e que é convidada a participar com investimentos na educação, traz presente como o 

gestor dessa escola envolvida na sociedade, deve ter a sua formação adequada, de forma que 

ele tenha as habilidades e competências necessárias para administrar inclusive no pedagógico 

em meio a esta realidade social, visando o desenvolvimento das competências e habilidades dos 

estudantes que pertencem a escola. 

 Como assim cita a UNESCO (1997): 

 

Uma das três possibilidades de melhorar o ensino na escola é a gestão da escola, no 

sentido de que o gestor dirigir a escola com eficácia, melhora a qualidade de Ensino 

Escolar, com a cooperação ativa dos professores...para tal diz a comissão que motiva 

uma descentralização que conduza a um aumento da responsabilidade e da capacidade 

de inovação de cada estabelecimento de Ensino, (UNESCO, 1997, p. 220) 

 

Considerando por isso a importância da formação em serviço desses gestores. Porque o 

espaço da escola hoje exige uma série de ações e responsabilidades diferentes dos tempos de 

outrora. 

 Ainda argumenta Gomide (2007), que ao focalizar os docentes, a Unesco reconhece 

seu protagonismo nas reformas educativas, a fim de que se possa responder às necessidades 

básicas de aprendizagem dos alunos.   

Incentiva a melhoria do status, a autoestima e o profissionalismo dos professores 

(DAKAR, 2000) e argumenta que “o magistério público precisa ser valorizado e reconhecido 

para que as reformas educacionais avancem, e o país supere o desafio da melhoria da qualidade 

e equidade do ensino” (CONSED – UNESCO, 2007, p. 7).  

Em sua concepção:  



[...] docente do séc. XXI deve ser um profissional reflexivo, comprometido com as 

mudanças, protagonista na elaboração das propostas educacionais e dotado de novas 

competências que lhe deem a flexibilidade necessária para atender alunos diversos e 

adaptar-se às novas situações que a sociedade, em permanente transformação lhe 

propõe. (CONSED – UNESCO, 2007 p.13) 

 

 

A OCDE (2006), por sua vez sustenta que a educação desempenha um papel chave para 

o crescimento econômico, ressaltando a importância do professor para a qualidade de ensino, 

ao mesmo tempo, que a formação inicial e continuada de Professores é abordada em seu 

documento L’ecole de demain. Repenser L’enseignaent: Des scénarios pour agir (2006), 

retrata: 

 
[...] cenários que tem como premissa que aqueles que decidem sobre a educação não 

devem apenas refletir sobre o futuro; eles devem ir além e pensar como reformar 

profundamente os sistemas educacionais atuais. Para fazer isso é preciso que os 

dirigentes adquiram experiência e eficácia para garantir a perenidade do sistema 

escolar (OCDE, 2006 apud MAUES, 2011, p. 77).  

 

 

E indica alguns pontos tão necessários a atingir esse objetivo na gestão do sistema 

escolar:  

Para tanto o cenário indicado é de que sejam desenvolvidos sete pontos que poderão 

garantir a eficiência e a manutenção da escola: Serviço público com um objetivo 

moral; reforço das capacidades por meio da criação de redes; aprendizagem em 

profundidade; duplo engajamento a curto e a longo prazo; dinamização cíclica do 

sistema educacional; ampliação do poder dos dirigentes. Este último cenário exige 

que os dirigentes sejam formados para pensar em grande escala e para desenvolver 

ações que envolvam todo o sistema educacional. [...] (OCDE, 2006 apud MAUES, 

2011, p. 77) 
 

Nas modalidades de implementação para Governança, Responsabilidades e Parcerias, 

ela acena para a seguinte afirmação no n. 82: 

 

O setor privado e organizações e fundações filantrópicas podem desempenhar um 

papel importante com sua experiência, suas abordagens inovadoras, seus 

conhecimentos sobre negócios e seus recursos financeiros para fortalecer a educação 

pública. Eles podem contribuir com a educação e o desenvolvimento por meio de 

parcerias entre múltiplas partes interessadas, investimentos e contribuições que sejam 

transparentes, alinhados com as prioridades locais e nacionais, que respeitem a 

educação como direito humano e não aumentem a desigualdade. [...] (UNESCO, 

2015, p. 58-59) 

 

 

Dando respaldo para realização de parcerias para a formação de profissionais e melhoria 

de qualidade da educação. O documento ainda diz como uma alternativa e que nos inspira neste 

trabalho:  

 
[...]• ajudar os planejadores da educação e de formação a entender as tendências do 

mercado de trabalho e as necessidades de habilidades, facilitando, assim, a transição 



da escola para o trabalho, além de contribuir com abordagens inovadoras para lidar 

com os desafios da educação; [...] (UNESCO, 2015, p. 59) 

 

 

Salienta os planejadores da Educação e da formação, a entender tendências do mercado 

e contribuir com abordagens inovadoras para lidar com os desafios da educação. Neste sentido 

é que temos a parceria firmada do governo do Estado de Rondônia, com a Fundação Itaú Social. 

Que potencializa pessoas da própria SEDUC para realizar as ações de formação, privilegiando 

a customização dessa ação dentro do sistema de ensino, vislumbrando a qualidade de educação 

para todos e em todos os níveis bem como a equidade desse atendimento. 

A Fundação ITAÚ SOCIAL parceira da SEDUC, já teve outros trabalhos educacionais 

na linha da Formação de gestores, como por exemplo na Inglaterra, vale a pena trazê-los a fim 

de conhecermos melhor sua proposta conforme segue:  

 
Desde 1993, a Fundação Itaú Social desenvolve programas voltados à melhoria das 

políticas públicas educacionais por entender que o crescimento do Brasil de forma 

equânime e sustentável passa necessariamente pelo investimento na educação. 

Concentra seus investimentos em quatro áreas de atuação: Gestão Educacional, 

Educação Integral, Avaliação de Projetos Sociais e Mobilização Social. O British 

Council é a organização internacional do Reino Unido para relações culturais e 

oportunidades educacionais. Seu objetivo é a construção de engajamento e confiança 

para o Reino Unido por meio do intercâmbio de conhecimentos e ideias entre pessoas 

de todo o mundo. Destina-se a atingir os seus objetivos por meio do trabalho em 

Educação, Ciências, Governança, inglês e Artes. (INGHAM, DIAS. 2015. p. 11) 

 

 

As organizações Fundação Itaú Social e O British Council “decidiram reunir esforços 

para desenvolver um estudo de campo aprofundado sobre a formação de lideranças escolares 

na Inglaterra”. Com o sentido de que a liderança escolar lá é compreendida como “função do 

diretor escolar, que lidera sua escola, e professores e gestores escolares, que passam a contribuir 

com o sistema de forma mais ampla, para além de sua escola” (INGHAM; DIAS, 2015, p. 11). 

Relatórios sobre o sistema educacional inglês, mostram seu destaque entre os dez 

melhores do mundo. Bem como o esforço da continuidade do aperfeiçoamento de suas políticas 

(INGHAM, DIAS, 2015, p. 11). 

Desde 2009, a Fundação Itaú Social atua na experiência de formação continuada através 

da tutoria em New York. No Brasil, através da parceria com a SEDUC/SP, iniciam um projeto 

piloto em 10 escolas da Zona Leste, atendendo a Professores de Língua Portuguesa e 

Matemática e com Gestores Pedagógicos.  No processo transfere essa metodologia para 

formação de gestores às equipes das Diretorias Regionais de Ensino - Tutoria para garantir a 

formação em Serviço.  



No período de 2011 a 2014, realiza formação de tutores da Rede Estadual de Goiás, 

Ceará e Sobral. De 2015 a 2018 - Em Manaus desenvolve a metodologia com professores 

ingressantes no cargo. E nos estados de Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Distrito 

Federal, trabalham como uma modalidade de Formação Continuada em Serviço incorporadas 

nas práticas dos profissionais que fazem o acompanhamento escolar.5   

Em Rondônia, este Programa é instituído no Governo Confúcio Moura, (2015-2018) 

através do Acordo de Cooperação firmado entre a SEDUC de RO, e a Fundação Itaú Social, 

conforme a Lei n° 13.019/2014, celebrado entre o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento 

do Brasil Central e Fundação Itaú Social para a implementação do Programa da Tutoria 

Pedagógica nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia e 

Distrito Federal.  

A proposta de desenvolvimento do Programa de Formação em Serviço com Gestores 

Educacionais, iniciou através da Assinatura do Termo de Adesão e Termo de Cooperação 

Técnica entre Consórcio e SEDUC, ao Programa da Tutoria Pedagógica, que está no anexo VI 

do Acordo.  

A SEDUC assume o compromisso comum de Realizar junto com a Fundação Itaú Social 

e o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável – CIEDS, os 

planejamentos, metodologias e acompanhamento do programa e sua avaliação pelo período que 

vai da data de assinatura (19-08-2016) até 31 de dezembro de 2019, a qual permitiu a seus 

parceiros a execução do Programa Tutoria Pedagógica, de iniciativa da Fundação Itaú Social, 

com todos os direitos de propriedade intelectual e recursos do Programa, a somar esforços para 

evoluir na customização às necessidades da rede, sendo necessário que o Programa agrega se a 

inovação para potenciar ainda mais seus recursos humanos: os técnicos pedagógicos da 

Diretoria Geral de Educação – Secretaria de Estadual de Educação - DGE/SEDUC e das 

Coordenadorias Regionais de Ensino - CREs por meio de formações centralizadas (Formações 

presenciais com gestores escolares e tutores/formadores) e à distância (on-line).  

 

METODOLOGIA 

 

Os Professores Formadores/Tutores entrevistados, são três de Porto Velho, um de 

Cacoal, dois de Rolim de Moura, um de Jaru e um de Ariquemes, também foram convidados 

outros cinco professores formadores, no entanto, não houve a sua participação. 

 
5 Fonte: Curso Gestão Escolar, práticas de Tutoria no Formação Continuada. Disponível 

em:https://itausocial.sa.crossknowledge.com/site/path/288#tab/path/activity/6224 . Acesso em: dez.2020. 

https://itausocial.sa.crossknowledge.com/site/path/288#tab/path/activity/6224


 Os integrantes do núcleo gestor não responderam a entrevista de forma integral, delas, 

apenas duas responderam apenas os dados de identificação, mas não responderam às perguntas.  

Contanto que na pesquisa não se obteve o ponto de vista dos participantes do Núcleo Gestor 

das Coordenadorias Regionais de Educação envolvidas no Programa de formação. 

Com relação à pesquisa com gestores foi realizada com algumas escolas da rede pública 

estadual aleatoriamente, através de questionário no Google Formulário, participando cinco 

gestores, outros nove, não participaram respondendo ao questionário por motivos alheios ao 

conhecimento da pesquisadora.  

É adotada outra estratégia para obtenção de dados através de Depoimentos Livres onde 

a maioria dos gestores que estão em formação em Serviço pela metodologia da tutoria 

pedagógica participaram.  

Foi obtido por ocasião do monitoramento do Núcleo Gestor da SEDUC/DGE/GFCTP, 

nos meses de agosto, setembro e outubro de 2019. São gestores escolares oriundos dos 

municípios de: Guajará Mirim, Cacoal, Rolim de Moura, Jaru, e Ariquemes Esses depoimentos 

livres foram transcritos pela pesquisadora e utilizados, corroborando com informações 

pertinentes às temáticas pesquisadas. 

É utilizada as fontes documentais da Secretaria de Estado da Educação, Governo de 

Rondônia e referências bibliográficas para fundamentar essa pesquisa.  

O questionamento é realizado a partir dos seguintes objetivos específicos: Conhecer os 

fundamentos pedagógicos e curriculares e os interesses do Programa Formação de Formadores; 

Identificar o perfil formativo e as competências dos formadores e formandos do Programa; 

Caracterizar as estratégias e as atividades formativas do Programa; Descrever as concepções e 

interesses dos atores que participam do Programa; Determinar as tensões e conflitos dos atores 

em relação ao desenvolvimento do Programa; Interesses na formação continuada do Programa 

da Tutoria Pedagógica. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

A formação continuada e em serviço junto aos gestores Escolares através da Tutoria 

Pedagógica Educacional, demonstra aspectos importantes e descobertas a considerar para o 

investimento e implementação do Programa. A primeira questão trazida à tona se refere ao 

perfil dos gestores e formadores envolvidos na formação, conforme o gráfico abaixo:  



Gráfico 1-Professores e Gestores na Tutoria Pedagógica

 
Fonte: Pesquisa com Gestores e Professores Formadores em 2019 

 

Na amostra recolhida identifica-se a realidade dos pesquisados, sendo que no grupo dos 

professores formadores temos 30% entre a idade de 30 a 40 anos, enquanto no grupo dos 

gestores não há ninguém; já na idade de 41 a 50 anos observamos que há 10% dos formadores 

enquanto os gestores nessa idade são 60%; já na idade de 51 a 60 anos tem 60% dos professores 

formadores e 40% os gestores se localizam nessa idade.   

Com relação ao tempo de serviço que os profissionais tem de 11 a 20 anos de serviço 

se localizam 38% dos professores formadores e 18% dos gestores; de 21 a 30 anos de serviço 

computam 61% do professores formadores e 80% dos gestores; Com relação a escolaridade 

todos os pesquisados tem alguma graduação e pós graduação, somente 20% dos professores 

formadores têm mestrado e o grupo de gestores nenhum tem mestrado, nem professores 

formadores e gestores tem doutorado, sendo este cenário que se apresenta. 

Como observado no gráfico acima, a maioria dos profissionais que atuam como 

professores formadores estão próximos à aposentadoria, bem como a maioria dos gestores 

questionados.  

Estes dados sugerem um investimento da Secretaria de Estado da Educação, para que o 

trabalho da formação continuada seja sustentável, percebe-se que ele deve ser ainda mais 

customizado com a formação e capacitação de novos tutores, bem como a capacitação de novos 

gestores, que observamos também estão na maioria, de acordo com a amostra da pesquisa, 



atingindo a idade e tempo próximos da aposentadoria. Por isso um investimento na formação 

dos profissionais a médio e a longo prazo. 

Nesse caso é importante garantir uma Política de Estado Formação Continuada em 

Serviço, atendendo a diferentes profissionais das secretarias de estado, pois se trata de uma 

metodologia que não é somente para Lideranças Educacionais. Bem como garantir que o 

Programa Tutoria Pedagógica se desenvolva com excelência contando com os sujeitos 

necessários para sua execução.  

Por isso justifica-se a implantação dessa formação como uma política pública de 

Valorização dos Profissionais da Educação, a fim de que sejam atendidas ao longo do tempo as 

460 escolas da Rede Estadual de Ensino com a Formação de Gestores Educacionais através da 

Tutoria Pedagógica. 

CONCLUSÃO  

O presente artigo teve o objetivo de analisar as concepções, interesses, tensões e 

conflitos do processo formativo dos gestores escolares no Programa Formação de Formadores 

em escolas estaduais de Rondônia-Brasil. 

As dificuldades que se apresentaram para o desenvolvimento do trabalho, como o 

levantamento de dados, com poucas respostas aos questionários e a não participação nas 

entrevista dos membros do núcleo gestor, como também pouca amostra com dados sobre 

dissertações e teses referentes ao tema estudado foram desafiantes e instigantes à pesquisa. 

Respondendo a inquietação de saber de que modo, com quais conhecimentos, quais  são 

os modelos e modalidades de Formação são mais inovadoras, foi realizada a pesquisa, e este 

Programa de Formação em Serviço da Tutoria Pedagógica Educacional veio de uma forma 

diferente a oportunizar que o gestor não necessite se retirar da escola para estar apreendendo e 

refletindo sobre sua experiência e potencializando sua prática profissional a favor da 

aprendizagem dos estudantes da escola e nem estar tirando tempo extra escolar para fazer algum 

estudo específico. 

No tempo atual se tem a inquietação pela consciência de que a teoria e a prática devem 

ser revisadas, pois como muda a realidade, mudam as pessoas e mudam as circunstâncias. Na 

revisão dos conteúdos e da prática da formação em serviço através da Tutoria Pedagógica com 

Gestores, chegou-se às seguintes conclusões: 

A Tutoria Pedagógica Educacional como Formação em Serviço é muito oportuna e 

contribui para a formação dos profissionais no seu tempo contratual; 



Está sendo uma experiência exitosa, que deve ser compartilhada para outros setores e 

ampliada para todas as CREs operacionalizarem a Formação com seus gestores na metodologia 

da Tutoria Pedagógica Educacional; 

O Programa nasceu do fruto de uma parceria com a Fundação Itaú Social e Consórcio 

Brasil Central e Governo do Estado de Rondônia. A parceria é um dos elementos que se 

destacam nesse Programa, também no nível entre Tutor e Tutorado; 

O Programa resgata o papel da liderança do gestor educacional como protagonista de 

sua formação e de formador e articulador de sua equipe com foco na aprendizagem dos 

estudantes; 

Urge implantar esse Programa como uma Política de Estado para a Educação, e para 

outros setores, pois se trata de uma metodologia que não é somente para Lideranças 

Educacionais. Bem como garantir que o Programa se desenvolva com Excelência contando com 

os sujeitos necessários para sua execução. 

Neste Programa o gestor é coparticipante de sua formação, em que se avalia, se observa, 

reflete, retoma, planeja e executa suas atividades profissionais e com isso potencializa sua 

própria formação.  

Este programa de Formação leva o gestor e sua equipe a intervir e transformar a 

realidade escolar onde está inserido. Leva a modificar o próprio gestor, pois ele mesmo aprende 

mais sobre si mesmo e suas potencialidades, fazendo toda a diferença na própria vida e na 

profissão. 

Diante dessa temática um dos aspectos a serem investigados e que darão uma visão mais 

ampla de todos os envolvidos dessa Formação, são as experiências dos membros dos núcleos 

gestores das CREs e DGE, para incrementar o rol da identidade desse Programa de formação 

de acordo com a realidade das escolas do Estado de Rondônia. 

Outro elemento a aprofundar é a mediação/facilitação como habilidades/características 

dos professores formadores no desenvolvimento da formação continuada em serviço através da 

Tutoria Pedagógica, são de total importância para o desenvolvimento desse programa, pois se 

trata de formação continuada com adultos profissionais. 

     Por fim, constata-se nessa pesquisa que a Formação Contínua e em Serviço através 

da Tutoria Pedagógica, avança no fortalecimento das equipes escolares para que tenham as 

condições de pensar a mudança educativa que pretendem a partir de dentro de sua escola. Este 

aspecto é, muito importante pois leva a maiores possibilidades de as mudanças serem abraçadas 

por todos os sujeitos que estão inseridos neste contexto escolar e comunitário.  



 A experiência da Formação Continuada em Serviço através da Tutoria Pedagógica 

Educacional, tem se manifestado como exitosa, considerando o que foi relatado na pesquisa, 

principalmente para os gestores escolares, suas escolas e equipes. É claro que, como todo 

processo e instituição que oferece, tem também aspectos a melhorar e aprimorar para que se 

torne mais efetiva e ao alcance dos objetivos educacionais. 

Para isso recomenda-se a partir da pesquisa:  investimento na formação de novos tutores 

na rede estadual de educação – Professores Formadores para que atendam aos demais gestores 

que estão sob a liderança nas escolas, como líderes pedagógicos com foco no desenvolvimento 

dos estudantes de sua comunidade.  
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