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APRESENTAÇÃO

A formação continuada dos profissionais das redes públicas de 
ensino é considerada, nos mais diversos fóruns educacionais e sociais, 
como atividade fundamental para o desenvolvimento do Estado em seu 
sentido mais amplo. No caso do Distrito Federal, de forma mais sistemá-
tica, tal materialização se deu com a criação, em 1988, da Escola de Aper-
feiçoamento de Pessoal (EAP).

No final de 2011, a EAPE assume status de Subsecretaria, rom-
pendo com a lógica de subordinação da formação continuada a outros se-
tores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), 
e adquire o mesmo nível de relevância exercido por outras dimensões da 
estrutura de gestão dessa Secretaria.

Em busca da construção da identidade político-pedagógica para a 
EAPE, foi instituído, por meio da Ordem de Serviço n. 05, de 3 de dezem-
bro de 2014, o Seminário Permanente de Formação (SPF), que teve como 
primeiro movimento a construção destas Diretrizes de Formação Continu-
ada da SEEDF. Tal produção contribuirá para consolidar a política pública 
de formação continuada desta unidade federativa, assim como fortalecer o 
desenvolvimento dos profissionais da SEEDF.

Este documento resulta de discussões, reflexões e estudos realiza-
dos pelos profissionais do Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de 
Educação (EAPE) e conta com a colaboração de outros entes, como a Fa-
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culdade de Educação da Universidade de Brasília (FE/UnB), a Universida-
de Católica de Brasília (UCB), a Secretaria Nacional de Educação Básica 
(SEB/MEC), o Sindicato dos Professores (SINPRO-DF) e o Sindicato dos 
Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE-DF).

O presente trabalho coloca-se, conjuntamente, com os demais do-
cumentos legais e pedagógicos da SEEDF para apontar caminhos, orientar 
práticas e consolidar a concepção de formação continuada comprometida 
com a escola pública referenciada na qualidade social. Estas Diretrizes de 
Formação Continuada da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal as-
sumem, assim, o objetivo de pautar teórica e conceitualmente os debates, 
as ações de formação e as demais articulações que se fizerem necessárias 
ao fortalecimento da gestão escolar, do trabalho pedagógico integrado, da 
coordenação pedagógica, do currículo de educação básica, do regimento 
escolar, das diretrizes de avaliação e de outros textos orientadores das es-
colas públicas e dos demais setores da SEEDF. 
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1. FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO: PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS, 
POLÍTICAS E SOCIAIS

As Diretrizes de Formação Continuada da Rede Pública de Ensino 
do Distrito Federal compreendem a educação como processo imprescindí-
vel para a superação da ordem social vigente. A esse respeito, as ações de 
formação (cursos, congressos, conferências, seminários, simpósios, me-
sas-redondas, colóquios, fóruns, palestras, oficinas temáticas, projetos e 
outras ações similares) terão como referência  a formação crítico-eman-
cipadora dos sujeitos que dela fizerem parte, por meio do levantamento 
prévio das demandas de formação continuada, com base nas necessidades 
e prioridades da SEEDF e da definição dos temas que nortearão os cursos 
a serem ofertados, seguidos da divulgação, das inscrições e da formação 
de turmas, considerando o público-alvo e a certificação.

Para isso, o EAPE realizará, com a Subsecretaria de Gestão de 
Pessoas (SUGEP), por meio de edital específico, processo seletivo simpli-
ficado para composição do seu quadro de formadores, os quais passarão 
anualmente por cursos (formação de formadores) que tenham como objeti-
vo promover o aprimoramento e a ressignificação de seus saberes e de sua 
prática profissional.

Desse modo, as Diretrizes que ora se apresentam apoiam-se na as-
sertiva de que o processo de formação continuada informa, forma e trans-
forma: informa quando atualiza e contextualiza os conhecimentos histo-
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ricamente acumulados, forma e transforma os profissionais da educação 
à medida que modifica e/ou agrega as concepções práticas e os conceitos 
trazidos por eles para o espaço-tempo da formação, que, por conseguinte, 
informam, formam e transformam as pessoas quando podem reconstruir 
a própria sociedade. Assim, o processo de formação continuada é tomado 
como uma utopia promissora (HADJI, 2001), aquela que se demonstra 
capaz de realizar as intervenções necessárias na realidade das pessoas, na 
forma como interagem e vivem no mundo, tendo em vista a educação in-
clusiva e a formação integral desses mesmos atores.

As concepções progressistas de educação vinculam a formação e 
o desenvolvimento humano e profissional aos compromissos com a trans-
formação da sociedade em que vivemos, com vistas a um esforço coleti-
vo de construção de uma convivência saudável e harmônica (LIBÂNIO, 
2001). É nesse sentido que a formação continuada se situa numa aborda-
gem mais ampla de educação como possibilidade de mudança social, e não 
simplesmente de melhoria ou de atualização de práticas profissionais.

Ao conceber a formação continuada comprometida com o de-
senvolvimento pessoal e profissional e, sobretudo, com a transformação 
social, estas Diretrizes assumem a centralidade que esse processo tem na 
contemporaneidade. Assim, para além da articulação com o currículo e 
com outros documentos norteadores, a formação continuada precisa estar 
articulada com o mundo escolar, social, político e cultural, pois é esse 
multifacetado que se pretende transformar. O mundo que se deseja mudar 
está globalizado, e, sem que estejamos atentos, ele reproduz desigualda-
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des, tecnologiza e exclui pessoas. É nesse cenário de globalização, tecno-
logização e exclusão que os profissionais da educação atuam e nele lhes 
enseja o desafio da transformação.

Nesse particular, incluem-se, também, os debates vivenciados no 
início deste século, especialmente concernentes às temáticas da diversi-
dade, os quais reconhecem a escola como espaço de disputas hegemôni-
cas e buscam políticas públicas que questionem a manutenção de práticas 
escolares discriminatórias e naturalizadas, em contradição aos princípios 
constitucionais de igualdade ─ cláusula pétrea da Constituição Federal.

Ao se abdicarem de uma formação continuada de caráter eman-
cipador, os profissionais que atuam nas escolas, em regência, orientação 
educacional ou assistência à educação, poderão ter dificuldade de perceber 
quais aspectos da sociedade devem ser transformados, de quais profissio-
nais essa sociedade precisa e qual modelo de escola é comprometida, por 
exemplo, com uma formação de estudantes igualmente engajados com um 
projeto de transformação social. Nisso reside a crença de que a escola não 
é uma instituição social criada unicamente para o ensino de conteúdos, 
conceitos e teorias, mas uma instituição que pode criar ou reverberar todos 
os conflitos e disputas sociais, notadamente os marcados pela desigualda-
de social, pela injustiça, pelo preconceito e pela intolerância.

Desse modo, a formação continuada é, também, um processo que se 
dá em um contexto de disputas, valores, interesses, objetivos, crenças e varia-
das perspectivas de formação inicial daqueles que dela participam, na condi-
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ção de formadores ou de cursistas. Assim, os espaços em que a formação con-
tinuada se realiza são espaços de conflito,  no sentido daquilo que impulsiona 
as pessoas à mudança. Tais espaços, físicos ou virtuais, são característicos do 
processo de formação continuada e podem ser, a depender dos debates que 
neles ocorrerem, uma oportunidade para a formação de profissionais emanci-
pados e emancipadores, conscientes das contradições que marcam o mundo e 
a escola; conscientes de que o papel da escola é diverso, porque são diversas 
as realidades; e, por fim, conscientes de que a escola não é um lugar  para se 
perpetuarem comportamentos eivados de preceitos discriminatórios.

No grande e ambicioso desafio de contribuir para formar pessoas 
e transformar o mundo, a formação continuada tem um desafio pedagógico 
particular a ser enfrentado: a promoção das aprendizagens de todos que ha-
bitam a escola e que a ela recorrem. A contemporaneidade ressignificou as 
aprendizagens. Uma escola atual, então, será aquela capaz de entender quais 
aprendizagens favorecer e quais os ritmos considerados adequados aos tem-
pos de escolarização dos estudantes. O que se constata hoje é que a escola 
tem sido incapaz de favorecer, em doze anos de permanência dos estudantes 
ao longo da educação básica, o que se considera adequado ou se deveria sa-
ber. Isso nos leva a crer que o tempo escolar, apesar de ampliado no Brasil, 
não foi acompanhado de um debate consistente sobre o que são as aprendi-
zagens, como se dão e como devem ser avaliadas em uma perspectiva de 
sua promoção, em detrimento da tradição classificatória. Disso resulta, em 
boa parte, a “cultura” da repetência ou da retenção e, consequentemente, a 
proliferação de turmas de “aceleração”, de “reintegração” e de “distorção”, 
caracterizando parte do fracasso dos sistemas educacionais. 
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Nesse sentido, a não promoção da escolarização e o não favore-
cimento às aprendizagens constituem uma das faces da exclusão social, 
na sua versão mitigada, pois parece ser menos cruel do que aquela sofrida 
pelos que estão fora da escola. 

É importante considerar que a escola, ao reiterar indefinidamente 
a repetência, cria um grupo de pessoas desfavorecidas composto justamen-
te pelos que deveriam ser o centro de uma escola dedicada à mudança so-
cial. Assim, é preciso que os eventos de formação continuada debatam os 
processos de ensino-aprendizagem e sua avaliação, a fim de que não se crie 
uma população marginalizada social e culturalmente, sem uma atuação 
autônoma e crítica. Desse modo, o Currículo em Movimento da Educação 
Básica do Distrito Federal (2014) aponta que a democratização do ensi-
no precisa ser associada a uma política cuja centralidade seja o direito às 
aprendizagens. Assim, propõe-se uma avaliação formativa em três níveis: 
aprendizagem, institucional e em larga escala; afinal, todos avaliam e serão 
avaliados sob a lógica da não exclusão.

O que está no cerne dessa questão é o histórico de ampliação do 
acesso das populações mais pobres à educação formal sem que houves-
se a devida compreensão do que isso pode (ou poderia) significar. Nesse 
sentido, parece haver o entendimento de que a ampliação dos mais po-
bres à escola foi, de fato, um importante empreendimento social no Brasil. 
Contudo, conforme Freitas (2004, p. 18), “não basta colocar a pobreza na 
escola, é preciso ensiná-la”, e, de maneira mais assertiva, é preciso que 
todos aprendam, do contrário o acesso não garantirá a verdadeira inclusão.
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Desse modo, a formação continuada dos profissionais da educa-
ção deve levar em conta o importante debate sobre a função social da es-
cola e da educação, especialmente quando se intitula uma instituição para 
todos, e não apenas para um grupo de homens (heterossexuais, brancos e 
privilegiados financeiramente). Tal perfil demarcava a escola brasileira, 
que vedava o acesso de mulheres, negros, indígenas, pessoas do campo e 
pessoas com deficiência à educação formal e sistemática. A escola não era, 
portanto, inclusiva, nem democrática, nem justa.

Ao situar a formação continuada dos profissionais da educação no 
processo que renega práticas escolares de perpetuação de injustiças e de 
exclusões, estas Diretrizes assumem o caráter emancipador (GRAMSCI, 
1999) da educação, especialmente no que tange à superação de condições 
que tornam pessoas segregadas, muitas vezes sob a égide de ações, irrefle-
tidas, levadas a efeito no âmbito escolar. Assim, é de se esperar que a for-
mação continuada contribua para o desenvolvimento pessoal e profissional 
dos profissionais da educação, para que bem executem suas atividades de 
caráter pedagógico, técnico e/ou institucional. Contudo, tal desenvolvi-
mento deve se fortalecer em atitudes de profissionais agentes da e para a 
emancipação, tanto de si mesmos quanto daqueles que são, também, pro-
tagonistas do processo educativo: os estudantes e os membros da comuni-
dade escolar interna e externa.

Desse modo, estas Diretrizes de Formação reafirmam os compro-
missos do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2003) e das 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, normatizadas 
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pela Resolução CNE nº 1/2012, que determina, em seu art. 3º, os seguintes 
princípios norteadores: I - dignidade humana; II - igualdade de direitos; III 
- reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; IV - laici-
dade do Estado; V - democracia na educação; VI - transversalidade, vivên-
cia e globalidade; VII - sustentabilidade socioambiental. Além disso, essa 
mesma Resolução estabelece que a formação inicial e continuada de todos 
os profissionais da educação deve ser orientada pela Educação em Direi-
tos Humanos, sendo, inclusive, conforme artigo 8º, “componente curricular 
obrigatório nos cursos destinados a esses profissionais”.

No processo de formação, a noção de desenvolvimento profissional 
rompe com a separação radical entre formação inicial e formação continuada. 
Esse desenvolvimento é capaz de elevar o poder e a autonomia dos trabalha-
dores, além de possibilitar melhoria no seu próprio estatuto (NÓVOA, 1992). 
No processo de desenvolvimento profissional, assume-se que os profissionais 
da educação estão dispostos a tomar atitudes que os remetam a uma prática de 
questionamento, colocando-se como agentes de mudança (DAY, 2001). E essa 
mudança não se restringe apenas às práticas profissionais, mas diz respeito, 
sobretudo, à participação dos profissionais da educação no esforço de se cons-
truir um mundo mais inclusivo, justo e sustentável, o que exigirá, contudo, 
rupturas com a concepção de formação ancorada na racionalidade técnica.

Esse debate requer que tomemos o contexto mais amplo sobre os 
rumos da educação brasileira. O Plano Nacional de Educação (PNE), sancio-
nado em 2014, reserva as metas 15 e 16 para as políticas de formação inicial 
e continuada, respectivamente. O “espírito” do PNE tem “compromissos 
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com o esforço contínuo de eliminação das desigualdades que são históricas 
do Brasil” (p. 5). Além disso, o PNE busca incorporar “os princípios do res-
peito aos direitos humanos, à sustentabilidade socioambiental, à valorização 
da diversidade e da inclusão e à valorização dos profissionais que atuam na 
educação de milhares de pessoas todos os dias” (p. 9).

Assim, considerando a formação continuada um processo que se dá 
nos contextos de uma educação transformadora, perspectiva que se infere do 
“espírito” do que se projeta para o Brasil nas próximas décadas, estas Diretri-
zes admitem um papel pedagógico, técnico, institucional e político dos pro-
fissionais da educação, sem desconsiderar, também, que eles cumprem uma 
tarefa igualmente relevante: a construção de sociedades menos desiguais, mais 
humanas, justas e sustentáveis.

Por fim, o EAPE propõe, em sua esfera de competência, a elabo-
ração, coordenação e execução de políticas de formação continuada, de 
letramento científico e de pesquisa, por meio das suas diretorias e res-
pectivas gerências, de modo a oferecer aos profissionais da educação os 
subsídios técnico-pedagógicos necessários à melhoria do desenvolvimento 
profissional no âmbito da SEEDF.



18  •  DIRETRIZES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

2. HISTÓRICO DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA NO DISTRITO FEDERAL 

A história da formação continuada dos profissionais da educação 
do Distrito Federal coincide com a história da própria educação públi-
ca local. A preocupação com a constituição de um quadro qualificado de 
profissionais docentes e não docentes, antes mesmo da fundação da nova 
capital, marca politicamente a importância da formação continuada como 
direito social dos trabalhadores em educação.

A primeira proposta de um sistema educacional para o Distrito 
Federal foi elaborada por Anísio Teixeira e representou um modelo con-
tra-hegemônico, marcado por posições democratizantes acerca do papel 
do Estado e da Educação. Nesse contexto, a promoção de concurso pú-
blico nacional para selecionar os professores que integrariam as escolas 
recém-criadas foi apenas uma das demonstrações de comprometimento de 
intelectuais brasileiros com o fortalecimento das instituições públicas.

Em 1957, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVA-
CAP), que tinha como finalidade administrar a construção e a implantação 
da nova cidade, criou o Departamento de Educação e Saúde, para promover 
atividades educacionais. Na sua estrutura, coube à chamada Divisão Industrial 
a responsabilidade pela educação continuada no sistema público de ensino.

A formação continuada, entendida à época como aperfeiçoa-
mento, era uma preocupação do próprio presidente Juscelino Kubitschek, 
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para quem “era preciso dotar as escolas de boas condições de eficiência 
pedagógica e social, por critérios de seleção das professoras, preparadas 
convenientemente através de programa de aperfeiçoamento em adiantados 
centros do país” (SANTIS, 2002, p. 15). Para alcançar esse objetivo, os 
professores eram enviados para capitais como Salvador e Rio de Janeiro, 
no intuito de conhecer experiências bem-sucedidas.

A formação continuada dos profissionais da educação ainda hoje 
é um desafio, haja vista a crescente complexidade das sociedades contem-
porâneas e dos desafios que ela engendra. Para oferecer aos profissionais 
da educação um espaço/tempo de diálogo sobre seus fazeres e saberes, a 
SEEDF criou uma escola de formação continuada, a EAPE.

2.1. Histórico da criação da EAPE

Em 1988, durante o governo de José Aparecido e na gestão 
do Secretário de Educação Fábio Vieira Bruno, o Conselho Diretor da 
Fundação Educacional do Distrito Federal (FEDF) institui a criação 
da Escola de Aperfeiçoamento de Pessoal da Fundação Educacional 
do Distrito Federal - EAP, por meio da Resolução nº 2.416, de 10 de 
agosto de 1988. A EAP, criada com o intuito de favorecer modificações 
no trabalho docente a partir de articulação com a universidade, desti-
nava-se a promover o aperfeiçoamento profissional de especialistas, 
professores e demais servidores do Quadro de Pessoal da Fundação 
Educacional do Distrito Federal (SANTIS, 2002).
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O Regimento da Escola de Aperfeiçoamento de Pessoal da Fun-
dação Educacional do Distrito Federal, publicado com a resolução que 
instituiu a criação da escola, determinava sua finalidade e objetivos, estru-
tura administrativa, competências, organização didática e provimento dos 
cargos e funções relativos ao seu funcionamento. A EAP tinha por objetivo 
central, de acordo com seu regimento, “elaborar programação anual de 
trabalho, atendendo ao levantamento das necessidades de aperfeiçoamento 
feito pela DRH junto às Diretorias Regionais e Administração Central da 
FEDF”, além de desenvolver, executar e avaliar cursos e eventos conforme 
a programação anual elaborada.

Com esses objetivos, de 1988 a 1992, a EAP ofereceu, de acordo 
com concepções vigentes, diversos cursos e eventos voltados ao treina-
mento e aperfeiçoamento pedagógico de professores, ofertando, ainda, de 
1990 a 1992, cursos aos profissionais da Carreira Assistência à Educação 
─ servidores da área de vigilância, alimentação escolar, biblioteca etc., 
especialmente aos secretários escolares (CERQUEIRA, 2002).

Em 1993, a EAP foi fechada, sendo reativada, em 1995, no go-
verno Cristovam Buarque, com a denominação de Escola de Aperfeiçoa-
mento dos Profissionais da Educação (EAPE). Para essa reativação, cons-
tituiu-se uma comissão com a função de elaborar uma proposta capaz de 
redirecionar o aperfeiçoamento dos profissionais da educação, orientada 
à consolidação do projeto político-pedagógico de uma escola cidadã que 
formasse pessoas livres, críticas e conscientes e não se omitisse das ques-
tões cotidianas em nome do cumprimento dos conteúdos curriculares. Em-
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bora mantivesse a concepção de aperfeiçoamento em sua denominação, a 
EAPE propunha uma perspectiva diferenciada de formação continuada ao 
buscar meios de articular a participação dos profissionais da educação na 
elaboração da política de formação a ser implementada (DANTAS, 2016). 
A EAPE, que até então não possuía espaço físico próprio para seu fun-
cionamento e para a oferta de cursos, passa a realizar suas atividades na 
sobreloja do edifício do Banco Regional de Brasília (BRB), localizado no 
Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). 

Em 1996, realiza-se o 1º Congresso de Educação do Distrito Fe-
deral, com o tema Gestão democrática e qualidade do ensino – construindo 
a Escola Candanga. Nos debates realizados nesse congresso, foram dis-
cutidas as diretrizes para a política de formação continuada para o perío-
do de 1995 a 1998, com participação de representantes dos profissionais 
da Carreira Assistência à Educação e dos professores. Essas discussões 
oportunizaram uma compreensão da formação continuada como parte in-
tegrante do projeto político-pedagógico das escolas, tendo a coordenação 
pedagógica como locus (CERQUEIRA, 2002).

Em 1997, a Lei nº 1.619, de 25 de agosto, subordina a EAPE 
à Diretoria Executiva da FEDF e determina que seu corpo docente e 
administrativo fosse formado por servidores da Fundação Educacional, 
garantindo-lhes todas as vantagens dos professores em regência 
de classe nas escolas públicas do DF. Nessa legislação, também se 
estabelece como competências da EAPE “planejar, promover, coorde-
nar, avaliar e executar as atividades de aperfeiçoamento dos profissio-



22  •  DIRETRIZES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

nais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal”, o que incluía a 
responsabilidade pela formação dos profissionais da Carreira Assistên-
cia à Educação (DISTRITO FEDERAL, 1997).

Em 1999, durante o governo de Joaquim Domingos Roriz, o 
número de profissionais da EAPE foi reduzido, contando-se com a par-
ticipação de colaboradores da própria SEEDF e externos para a realiza-
ção das ações de formação continuada. Segundo Santis (2002), a falta 
de vínculo desses formadores com a instituição e a falta de vínculo 
de colaboradores externos com a SEEDF possivelmente contribuíram 
para a perda, nesse momento, da identidade da EAPE como espaço de 
formação continuada. Durante esse governo, a EAPE continuou a fun-
cionar na sobreloja do BRB, sendo transferida para o prédio da antiga 
Escola Normal de Brasília apenas em 2006.

Nos primeiros meses de seu mandato, o governador José Ro-
berto Arruda, em decreto que dispunha acerca da reestruturação da SE-
EDF (Decreto nº 28.007, de 30 de maio de 2007), vincula a EAPE à 
Subsecretaria de Educação Básica, criando uma gerência de formação 
continuada. Em 2008, a EAPE passa a ser vinculada à Subsecretaria 
Adjunta da SEEDF, por meio da Portaria nº 174, de 8 de agosto de 
2008. As mudanças, porém, não alteraram seu status, permanecendo a 
EAPE uma unidade não autônoma da SEEDF.

O período governamental de 2007 a 2010 foi marcado pela 
contratação de empresas que apresentavam propostas para a educação 
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no DF, incluindo a formação de professores, sem participação dos 
profissionais da educação da rede pública. De acordo com Dantas 
(2016), a despeito das contribuições que porventura possam ter pro-
porcionado ao trabalho pedagógico, sua imposição aos professores 
da rede de ensino do DF e aos próprios profissionais da EAPE em-
baraçou a possibilidade criativa e a reflexão dos docentes, que não 
puderam discutir nem contribuir com as propostas.

Em 2011, durante o governo de Agnelo Queiroz, a EAPE deixa de 
ser uma diretoria e assume status de subsecretaria (Decreto nº 33.409, de 
12 de dezembro de 2011). Em outubro de 2015 e em fevereiro de 2016, na 
gestão de Rodrigo Rollemberg, a estrutura da SEEDF e a da EAPE sofrem 
duas alterações. O Decreto nº 36.828, de 22 de outubro de 2015, incorpo-
rou a SEEDF à anterior Secretaria de Esporte e Lazer do DF (que se tornou 
Secretaria Adjunta da Educação) e subordinou a EAPE ao Gabinete da 
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal, sob 
a denominação de Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educa-
ção, Esporte e Lazer. Em 2016, o Decreto nº 37.140, de 1º de março, voltou 
a desmembrar a Secretaria de Esporte e Lazer da Secretaria de Estado de 
Educação, mantendo a EAPE vinculada ao Gabinete, sob a denominação 
de Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação.

É importante ressaltar que, como aponta Dantas (2016), a EAPE, 
em sua trajetória de pouco mais de vinte anos de funcionamento, passou 
por modificações em sua estrutura administrativa e em sua denominação, 
mas também por transformações nas concepções políticas e pedagógicas 
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que orientaram suas ações. As alterações realizadas ao longo do tempo não 
se restringiram apenas à estrutura orgânica da EAPE, mas se estenderam 
à forma como as ações de formação continuada foram elaboradas e de-
senvolvidas e como se concebiam as políticas de valorização das carreiras 
Magistério Público e Assistência à Educação.

2.2. Políticas de formação continuada da Secretaria de Estado 
de Educação do Distrito Federal

A formação continuada deve estar acessível a todos os profissio-
nais da educação, atendendo a demandas próprias de um trabalho que se 
caracteriza pela complexidade, que envolve interação e cuidado e que tem 
a dupla dimensão de conservar os conhecimentos e os valores socialmente 
construídos e de promover as rupturas e as reconstruções necessárias para 
a compreensão e a mudança da realidade social.

Para atender a essa demanda, o EAPE, ao longo de sua história, 
tem buscado promover políticas de formação continuada com vistas a su-
perar a racionalidade técnica e tornar a formação uma prática sociocultural 
situada, que integra os conflitos próprios das interações humanas.

Assim, sem considerar uma linha ascendente, que parte de um 
modelo de formação simples/inadequado para um modelo complexo/ade-
quado, pode-se identificar, na história do EAPE, a presença de formação 
como “capacitação técnica”, “treinamento”, “reciclagem”, “atualização 
profissional”, “formação continuada”. A perspectiva atual recai sobre a 
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formação continuada na condição de um processo emancipador e perma-
nente de desenvolvimento profissional e pessoal e de (re)construção de 
saberes necessários à atuação profissional e à transformação social.

A diversidade de perspectiva na história de formação continuada 
do EAPE envolve objetivos igualmente diversos, marcando avanços, re-
cuos e retrocessos. Há que se considerar, contudo, a crescente importância 
institucional deste centro de formação continuada, o que pode ser obser-
vado no crescimento da oferta de cursos e de outras ações de formação 
continuada, além da pesquisa como princípio metodológico dessa forma-
ção, no aumento progressivo do número de profissionais que participa-
ram de seus processos de formação continuada, na ampliação de parceiras 
institucionais, na articulação com o Ministério da Educação (MEC) e na 
constituição do EAPE como Subsecretaria de Formação Continuada até 
outubro de 2015, quando passou a ser diretamente vinculada ao Gabinete 
do Secretário de Estado de Educação.
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3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

As discussões para a definição da perspectiva teórica destas Di-
retrizes consideram aspectos relacionados à concepção de formação conti-
nuada dos profissionais da educação presentes na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB (1996), nas Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para a Formação de Professores da Educação Básica – DCNs (2002), 
na Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação 
Básica (2005), no Currículo em Movimento da Educação Básica do Dis-
trito Federal (2014), no Plano Nacional de Educação – PNE (2014-2024), 
no Plano Distrital de Educação – PDE (2015-2025), na Resolução CNE/
CP nº 2/2015 e no Decreto nº 8.752/2016.

Compreende-se que a discussão teórica empreendida envolve, 
além das perspectivas apontadas pelas políticas de formação continua-
da, pesquisas e produções teóricas no campo da formação de professores 
(CONTRERAS, 2012; CURADO SILVA, 2002, 2008, 2011; GERALDI, 
FIORENTINI e PEREIRA, 2011; MORAES, 2003; SANTOS, 2010). As 
questões debatidas nesse campo1 conduziram a reflexões acerca de para-
digmas internacionais muitas vezes absorvidos de modo acrítico pelas pes-
quisas sobre formação no Brasil. É preciso ressaltar, contudo, que o campo 
da formação de professores é considerado relativamente novo e se conso-
lida apenas na segunda metade dos anos 1980 (DINIZ-PEREIRA, 2013).

1 As concepções e teorias discutidas e assumidas neste documento referem-se, originalmente, ao campo da for-
mação docente. Compreende-se, contudo, que os pressupostos da perspectiva teórica crítico-emancipadora são 
compatíveis para o tratamento da formação continuada dos profissionais da educação (docentes e não docentes).
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Desse modo, percebem-se a necessidade e a possibilidade de su-
peração dos limites presentes nas concepções de formação profissional, es-
sencialmente instrumentais e centradas na experiência prática. Assim, pro-
põem-se outras referências para uma perspectiva emancipadora de formação 
de educadores, a fim de se construir uma proposta de formação continuada 
voltada para o processo de desenvolvimento humano e profissional.

É importante registrar a necessidade de se questionar ou de superar, 
mesmo que de forma parcial, uma das teorias que tem se apresentado de forma 
hegemônica nesse campo e nos estudos da formação, como a do professor refle-
xivo2. Ultimamente, a formação de professores tem sido discutida nessa direção, 
difundida de forma mais expressiva no Brasil em meados da década de 1990.

Para Souza e Martineli (2009, p. 769), “os autores que teorizam e 
propõem a prática reflexiva na formação de professores se reportam a John 
Dewey para fundamentar os pressupostos de sua teoria”3. Esse conceito de 
Dewey pauta-se na ideia de racionalidade prática e em preceitos do mode-
lo escolanovista. A teoria do professor reflexivo valoriza os conhecimentos 
práticos e as reflexões feitas a partir dessa prática, elaborada com base 
na tese de Shön (2000). Esta defende que o conhecimento não precede a 
ação, mas que está na ação (reflexão na ação). Nesse sentido, o processo 

2 A perspectiva teórica do professor reflexivo, neste documento, amplia-se para abranger, também, os profissio-
nais não docentes da educação.
3 No estudo de Souza e Martineli (2009) sobre John Dewey e a formação de professores, os autores argumen-
tam que essa perspectiva teórico-metodológica da epistemologia da prática reflexiva ou corrente do professor 
reflexivo surgiu no final da década de 1980 e início da década de 1990 de um movimento mundial de reformas 
educacionais e foi proposta por Schön e Zeichner, nos EUA; Gómez e Garcia, na Espanha; Nóvoa e Alarcão, 
em Portugal.
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de conhecer-na-ação de um profissional tem suas raízes no contexto social 
e institucionalmente estruturado, compartilhado por uma comunidade de 
profissionais. A formação desses profissionais é, assim, influenciada per-
manentemente pela realidade, e o saber é transitório, uma vez que essa re-
alidade sempre apresenta novos problemas. De todo modo, não há clareza, 
na teoria, do exato momento da formação em que acontece a apropriação 
de conhecimentos para nortear a prática (PIMENTA, 2005).

A questão central dessa discussão está associada ao fato de que, 
se por um lado a teoria do professor reflexivo reconhece a reflexão no 
exercício da prática, ou seja, reconhece que o profissional pode produzir 
conhecimento na prática, como pesquisador de sua prática, por outro lado 
demonstra um individualismo e uma prática acrítica da reflexividade. Li-
bâneo (2012) ressalta que, apesar de as concepções defendidas por alguns 
autores apontarem importantes ressignificações aos termos “reflexão” ou 
“reflexividade” no sentido de contestação à racionalidade técnica, estas 
concepções ainda apresentam restrições: a marca individualista e imedia-
tista das práticas reflexivas; a desconsideração do contexto social e insti-
tucional; a identificação entre ação e pensamento; a não valorização do 
conhecimento teórico; a não consideração da cultura como práticas implí-
citas configuradoras de comportamentos; a falta de compreensão crítica do 
contexto social; a pouca ênfase no trabalho coletivo.

Com base nos aspectos apontados, percebe-se que essa concepção 
se distancia das intenções a respeito da dimensão reflexiva que deve estar 
presente em uma proposta de formação de profissionais da educação, na me-
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dida em que restringe a compreensão do ato de refletir. O termo “reflexão” 
tem sido utilizado, muitas vezes, apenas como “refletir fazendo”, na ação e 
em uma relação direta e primeira com a “prática pela prática”, desconside-
rando o aporte de teorias relacionadas à educação, o que acaba por tratar a 
profissão de maneira desvinculada do desenvolvimento histórico da socie-
dade. Assim, a centralidade dessa perspectiva fica na ação, sem uma preocu-
pação com a constituição de conceitos e o compartilhamento de descobertas.

Ressalta-se que a questão do professor reflexivo já faz parte do 
discurso corrente na área da educação escolar, e falar da necessidade de re-
fletir sobre a prática tornou-se lugar-comum no contexto da formação dos 
professores. Cabe questionar o que se entende quando se propõe a fazer 
uma reflexão e o que é ser um profissional reflexivo. Sem dúvida, é uma 
dimensão a ser examinada em uma proposta de formação de professores, 
considerando, contudo, as inúmeras possibilidades de desenvolvimento 
profissional que envolve esse conceito e que contesta a lógica instrumen-
talista do ato de refletir. Ou seja, compreende-se que o ato de refletir não 
é adquirido apenas pela ação, na ação ou no contexto em que se realizam 
práticas de modo reprodutivo e assistemático. 

Assinalam-se, portanto, nestas Diretrizes, possibilidades de supe-
ração dos limites presentes em concepções de formação profissional essen-
cialmente instrumentais e centradas na experiência prática. Nesse sentido, 
defende-se uma perspectiva que favoreça o desenvolvimento profissional 
a partir da formação teórica e em direção a um saber crítico e a uma ação 
ética, pautados nos ideais de autonomia e emancipação.
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3.1. Desenvolvimento profissional 

A LDB e o PNE, que regulamentam e orientam a política edu-
cacional brasileira, consideram que a formação dos profissionais da edu-
cação deve garantir a todos formação continuada em sua área de atuação, 
levando em conta as necessidades, demandas e contextualizações dos sis-
temas de ensino. Nesse sentido, tanto a formação inicial quanto a formação 
continuada devem ter por intuito propiciar a esses profissionais sólida for-
mação, envolvendo a associação entre teoria e prática e o aproveitamento 
da formação e de experiências anteriores em outras atividades e em outras 
instituições de ensino.

Desse modo, considera-se que o ser humano está em perma-
nente formação, sendo os profissionais da educação, portanto, pessoas 
não prontas, em constante desenvolvimento. Assim, a formação cons-
titui uma ação contínua e progressiva que deve considerar a atualidade, 
as alterações no mundo do trabalho e as demandas do setor produtivo; 
todavia, deve ser compreendida em seu contexto histórico a partir de 
dimensões pessoais e profissionais que apresentam as necessidades e os 
anseios daqueles que constroem diuturnamente a escola pública referen-
dada na qualidade social. Como acentua Marcelo Garcia (1992), a noção 
de desenvolvimento tem uma conotação de evolução e de continuidade 
e indica a superação tradicional da justaposição entre formação inicial e 
aperfeiçoamento profissional4. 

4 O autor utiliza o termo “desenvolvimento profissional” para se referir à formação de professores.
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Essa noção de desenvolvimento profissional pressupõe, en-
tão, superar o caráter tradicionalmente individualista das atividades de 
aperfeiçoamento, na medida em que valoriza os aspectos contextuais, 
organizativos e orientados para a mudança e que propõe uma tomada 
de consciência dos problemas da prática, ao questionar reflexão das 
causas e consequências da atuação profissional, superando seus limites 
(MARCELO GARCIA, 1992).

No contexto da educação pública do Distrito Federal, considera-
-se, ainda, que o desenvolvimento profissional envolve os aspectos cons-
titutivos da valorização do trabalho da Carreira Magistério Público e da 
Carreira Assistência à Educação5. Essa valorização compreende aspectos 
relacionados a condições de trabalho, carreira e salário. Ou seja, a forma-
ção continuada permite, também, mobilidade de ascensão e atuação na 
carreira desse profissional na construção da práxis.

Assim, a política de formação continuada resulta da exigência da 
lei, da sociedade e das necessidades dos profissionais desta rede pública 
oficial de ensino. Reside aqui a importância de se refletir acerca da forma-
ção voltada para o desenvolvimento profissional de todos os profissionais 
de educação (servidores efetivos, contratados temporariamente, funcioná-
rios terceirizados e das instituições conveniadas que atuam na Rede Públi-
ca de Ensino do DF, entre outros) com vistas a uma melhor realização dos 
serviços executados. A fim de contemplar a totalidade dos profissionais em 
educação, o desenvolvimento de políticas públicas de formação continua-
5 Utiliza-se essa nomenclatura em atendimento aos planos da Carreira Magistério Público e da Carreira Assis-
tência à Educação, conforme, respectivamente, Lei nº 5.105/2013 e Lei n° 5.106/2013.
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da pode contribuir significativamente para o processo de democratização e 
de construção de um coletivo equânime, equilibrado e sustentável.

Torna-se importante destacar que os profissionais da educação 
não docentes, em sua totalidade, compreendem uma composição complexa 
que abrange inúmeras funções, haja vista a diversidade de suas atribuições 
no contexto educacional. De acordo com Monlevade (2014), os funcioná-
rios que exercem a função de assistentes da educação sempre estiveram 
presentes na escola, porém com uma invisibilidade social, decorrente da 
concepção da centralidade do trabalho docente. É necessário, portanto, 
que a formação continuada dos profissionais da educação seja redimensio-
nada de forma a valorizar e integrar todos os profissionais, conferindo-lhes 
o papel social de agentes educadores nos espaços onde atuam.

O desenvolvimento profissional, sob a tese da evolução e conti-
nuidade, envolve diversos aspectos, como os relacionados à progressão na 
carreira, às questões salariais, às aspirações pessoais, às demandas sociais 
e institucionais, à visibilidade da totalidade dos profissionais em educação 
e à melhoria das condições de trabalho. Tal desenvolvimento visa trans-
formar concepções naturalizadas na atuação profissional e possibilitar a 
valorização das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação.

3.2. Concepção de formação continuada 

A formação continuada é compreendida como atividade crítico-
-reflexiva e de natureza teórico-prática, que possibilita o desenvolvimento 
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pessoal e profissional dos educadores, assim como o desenvolvimento da 
instituição educacional. A organização dessa formação parte de ações peda-
gógicas constituídas em práticas sociais. Nesse sentido, a prática pedagógica 
na formação insere-se na prática social mais ampla, que envolve um conjun-
to de condicionantes históricos, políticos, sociais e culturais que não podem 
ser compreendidos somente pelo fazer imediato (SANTOS, 2010).

Estas Diretrizes de Formação Continuada fundamentam-se em 
uma concepção de educação baseada nos pressupostos teóricos da Pedago-
gia Histórico-Crítica (SAVIANI, 2012, 2013) e da Psicologia Histórico-Cul-
tural (VIGOTSKI, 2001, 2002, 2003), assim como na avaliação formativa 
(Diretrizes de Avaliação Educacional 2014/2016 SEEDF). Desse modo, os 
profissionais da educação são tratados como sujeitos que constroem a histó-
ria, nas relações sociais, e que compreendem e questionam suas práticas so-
ciais. Assim, admite-se uma educação voltada para a superação das contra-
dições sociais, garantia das aprendizagens para todos no contexto escolar, e 
compreende-se ainda que a formação continuada deve favorecer a produção 
de ideias e de ações dos profissionais da educação voltadas para esse fim.

Nesse sentido, as propostas de formação continuada devem ter o 
intuito de abordar: (i) as especificidades do trabalho desenvolvido pelos pro-
fissionais da educação na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; (ii) as 
necessidades e os motivos implicados em sua atuação profissional e pessoal; 
(iii) os conhecimentos não cotidianos relacionados às práticas educacionais. 
Esses aspectos articulam-se com um trabalho de natureza educativa desen-
volvido pelos diversos profissionais em diferentes contextos.
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A formação continuada, na concepção crítico-emancipadora, em 
que se entende a realidade como contraditória e dialética, apresenta uma 
crítica à visão pragmatista da formação dos profissionais da educação ao 
afirmar que esta deve ir além da instrumentalização para a ação, favore-
cendo o desenvolvimento de uma visão de mundo que transcenda o ime-
diatismo do presente, que possibilite o conhecimento dos condicionantes 
sociais da educação e que favoreça a ação dirigida à busca de alternativas 
concretas para o trabalho educativo (CURADO SILVA, 2014).

Na concepção crítico-emancipadora, há uma (re)significação das 
práticas dos profissionais ao contribuir para que: 

•	 considerem e reflitam a respeito dos determinantes políti-
cos e socioculturais em que a profissão se desenvolve e das 
necessidades que esses condicionantes impõem à sua ação 
como profissionais;

•	 adquiram subsídios para analisar concretamente sua prática e 
apontar possibilidades de mudanças em suas ações no contex-
to educacional, mostrando-se válida a organização de diversas 
práticas que objetivem priorizar a leitura, o estudo e a discussão 
crítica sobre suas próprias experiências educacionais; 

•	 apropriem-se das teorias, a fim de que possam ampliar seus pon-
tos de vista para uma ação contextualizada;

•	 percebam-se como capazes de produzir conhecimento em suas 
experiências como profissionais da educação, na sistematização 
e no desenvolvimento de uma postura crítica sobre sua ação;

•	 integrem-se com seus pares na reflexão coletiva acerca do 



DIRETRIZES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  •  35

trabalho e na construção de projetos voltados à transforma-
ção da realidade.

A formação dos profissionais da educação, portanto, deve trans-
cender a ideia de centrar-se exclusivamente na prática profissional como 
elemento de construção de conhecimento, voltando-se à compreensão das 
restrições impostas por esta prática a partir da apropriação e da produção 
teórica como elementos do desenvolvimento profissional e pessoal. Nesse 
movimento, torna-se essencial a aquisição do conhecimento elaborado nas 
ciências, nas artes, na filosofia, na pedagogia e nas ciências da educação; 
torna-se essencial, também, o desenvolvimento de recursos que possibi-
litem aos profissionais refletir e produzir representações próprias acerca 
desses conhecimentos, em inter-relação com sua prática profissional.

Nesse sentido, um projeto de formação continuada não pode 
desconsiderar que a educação, ao constituir e ser constituída de relações 
sociais, compõe o movimento da estrutura social e, nesse processo, atua 
como formadora e mediadora de sujeitos históricos. Nessa visão, a edu-
cação é um fenômeno complexo e produto do trabalho de seres humanos, 
voltada a responder aos desafios que diferentes contextos políticos e so-
ciais lhe colocam, retratando e reproduzindo a sociedade, mas também 
projetando a sociedade que se quer (PIMENTA, 2005).

Com base nessa compreensão, a formação dos profissionais da 
educação tem por objetivo favorecer possibilidades de construção de au-
tonomia e emancipação dos sujeitos envolvidos no ato educativo, tornan-
do-os capazes de entender, interpretar e transformar o mundo em que vi-
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vem. Para isso, destacam-se alguns princípios considerados fundantes na 
perspectiva crítico-emancipadora: a categoria trabalho; a relação teoria e 
prática; a pesquisa na e da formação continuada.

3.3. Dimensões constitutivas das propostas de formação 
continuada

Para compreender e propor estas Diretrizes de Formação Conti-
nuada para os profissionais da educação, torna-se necessário discutir esses 
aspectos constitutivos e essenciais da formação, considerados fundantes 
na perspectiva crítico-emancipadora. Essas dimensões constitutivas são 
compreendidas de modo articulado em um sistema de relações interdepen-
dentes, de caráter dinâmico, contínuo e em constante tensão.

3.3.1. A categoria trabalho na formação dos profissionais da 
educação

Antunes (2000) defende que o trabalho assume a centralidade do 
processo de humanização da pessoa e da transposição das suas formas pré-
-humanas para o ser social, pois possibilita o salto para o ser que produz a 
si mesmo, pelo processo de autoatividade e autocontrole. Salta, assim, do 
ser baseado em instintos para o consciente, ou seja, para o ser humano que 
produz e reproduz, o que também possibilita “o afloramento de uma vida 
dotada de sentido fora do trabalho” (p. 172).

Para o autor, o trabalho é, então,
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entendido em seu sentido mais genérico e abstrato, 
como produtor de valores de uso, é a expressão de 
uma relação metabólica entre o ser social e a nature-
za. No seu sentido primitivo e limitado, por meio do 
ato laborativo, objetos naturais são transformados 
em coisas úteis. Mais tarde, nas formas mais desen-
volvidas de práxis social, paralelamente à relação 
homem-natureza desenvolvem-se inter-relações com 
outros seres sociais, também com vistas à produção 
de valor de uso. Emerge aqui a práxis social intera-
tiva, cujo objetivo é convencer outros seres sociais a 
realizar determinado ato (ANTUNES, 2000, p. 139).

As transformações que ocorreram no trabalho e consequentemen-
te na classe trabalhadora, decorrentes dos processos de constituição do 
capitalismo contemporâneo, embasaram Antunes (2000) a alterar o senti-
do da classe trabalhadora para “classe-que-vive-do-trabalho”, englobando, 
assim, “tanto o assalariado industrial, como o conjunto de assalariados que 
vendem a sua força de trabalho” (p. 103). Dessa maneira, inclui a totalida-
de do trabalho social e de serviços, abrangendo também os que trabalham, 
porém não criam valorização do capital.

As transformações sociais mediadas pelo processo educativo serão 
mais eficazes se a participação real do trabalho nessa ação for “uma inserção 
real no processo produtivo social, vínculo entre estruturas educativas e estru-
turas produtivas” (MANACORDA, 2007, p. 67), e não meramente um dis-
curso para fortalecer a sociedade, suas necessidades e conveniências. Desse 
modo, reconhece-se, na educação, no trabalho dos profissionais na escola, 
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uma forma de acesso às oportunidades de maneira igualitária. O processo 
educativo depara-se em contradição por ser a possibilidade de libertação do 
homem e, ao mesmo tempo, sucumbir às necessidades sociais e produtivas.

Pistrak (2011) destaca o valor social do trabalho como a base na 
qual se edifica a vida e o desenvolvimento da sociedade. Os profissionais 
que atuam na escola estão imersos na sociedade com papel importante para 
a formação de novos sujeitos dessa mesma sociedade. Então, a relação 
dialética por meio da qual o conhecimento deve emancipar o indivíduo faz 
com que tais profissionais produzam e reproduzam valores, reiterando ou 
superando as necessidades da sociedade e suas conveniências.

Segundo Vieira Pinto (1989, p. 29), “a educação é o processo pelo 
qual a sociedade forma seus membros à sua imagem e em função de seus 
interesses”. Além disso, o autor destaca que este mesmo processo pode dar 
condições para que o sujeito se rebele e questione os interesses e as conve-
niências da sociedade na qual ele se insere.

Curado Silva (2011) afirma que os profissionais da educação de-
senvolvem um processo de trabalho que não é similar ao desenvolvido no 
setor de produção. No entanto, está imbricado como “parte constitutiva e 
constituída dessa realidade” (p. 19), o que possibilita que os profissionais 
desenvolvam práticas que reforçam e também contestam os ditos interes-
ses e conveniências sociais.

Nesse sentido, a escola, apesar de se constituir da realidade social, 
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carrega em si as possibilidades de contraposição e de transformação dessa 
realidade. A formação dos profissionais da educação deve favorecer, portan-
to, o desenvolvimento profissional, possibilitando, como afirma Curado Sil-
va (2011), o desvelamento da realidade e a construção de novas alternativas.

Toda proposta de formação continuada deve ter vistas ao desen-
volvimento profissional que está imbricado em uma rede complexa de 
condições sociais, políticas, econômicas e culturais, que se articula em um 
movimento dialético que oferece possibilidades de transformação. Nessa 
direção, Curado Silva (2011) afirma que a natureza do trabalho do pro-
fissional em educação solicita uma formação científica, artística, ética e 
técnica de elevado nível:

tarefas, portanto, de prática e teoria. Constrói-se, des-
sa maneira, o verdadeiro sentido da práxis como ação 
transformadora sustentada pelo conhecimento da reali-
dade e reflexão, que pode superar o imobilismo e forta-
lecer o sentido histórico da ação educativa. Conjugam-
-se, portanto, a concepção de mundo que transcende o 
imediatismo do presente, o conhecimento dos condicio-
nantes sociais da educação, a ação dirigida à busca de 
alternativas concretas para a formação de professores 
e o trabalho educativo (CURADO SILVA, 2011, p. 29).

A formação dos profissionais da educação deve, assim, con-
siderar que o trabalho realizado na escola pode transformar a reali-
dade ao explicitar as condições sociais que determinam o caráter de 
exploração que permeia a sociedade e possibilitar a constituição de 
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uma compreensão em direção à práxis. Todavia, não nos referimos ao 
trabalho isolado, às práticas solitárias e/ou descontinuadas. O traba-
lho coletivo é a diferença primordial, que aqui assume a condição de 
princípio sem o qual o processo de reificação (SARUP, 1996) pode 
conduzir os profissionais ao adoecimento.

O trabalho coletivo requer e abrange o movimento dialético, 
dialógico e a construção de entendimentos e ações que culminem com a 
emancipação dos sujeitos. A formação continuada realizada pelos e entre 
os pares valoriza o debate constante e a proposição dialogada de encami-
nhamentos dentro e fora do espaço da sala de aula, afinal, a formação con-
tinuada ocorre em todos os tempos e espaços do fazer profissional e, nesse 
caso, no fazer coletivo, para que seja possibilitada a integração e gestão 
democrática dos processos, que podem ser, também, formativos.

A ideia de certificação como via de mão única para entendimento 
da formação continuada enfraquece o trabalho, o trabalhador e o sentido da 
sua função social. A formação continuada é, ao mesmo tempo, princípio, 
processo e metodologia para valorização e desenvolvimento profissional 
dos componentes da Carreira Magistério Público e da Carreira Assistência 
à Educação, sem prevalência de um sobre o outro.
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3.3.2. Relação teoria e prática na formação dos profissionais da 
educação: a práxis

A relação teoria e prática na formação continuada dos profissio-
nais da educação revela-se, ao mesmo tempo, como princípio, metodolo-
gia e finalidade a que se destina. Todavia, sua essência não é do sujeito que 
“sabe” sobre o outro que “não sabe”, porque assim os pares se desautoriza-
riam a aprender entre si arraigados ao conceito tacanho de que o ensino se 
separa da aprendizagem e, principalmente, de que se pode separar o sujeito 
que ensina daquele que aprende. De igual maneira, o tratamento dado ao 
conhecimento precisa considerar tal horizontalidade, sem a prevalência ou 
valorização de algum saber em detrimento de outro.

Sánchez Vázquez (2011, p. 30) apresenta o vocábulo filosófico 
práxis como sendo concebido “não só como uma interpretação do mundo, 
mas também como elemento de processo de sua transformação”, como a 
união dialética entre teoria e prática, ou entre o conhecimento e a transfor-
mação. O autor aponta, ainda, condições que possibilitem essa transição e 
“assegura uma unidade íntima entre uma e outra” (p. 31). 

Assim, entende-se práxis como

uma atividade material, transformadora e adequada 
a fins. Fora dela, fica a atividade teórica que não se 
materializa, na medida em que é atividade espiritual 
pura. Mas, entretanto, não há práxis como atividade 
puramente material, isto é, sem a produção de fins 
e conhecimentos que caracteriza a atividade teórica 
(SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2011, p. 239).
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A articulação entre os saberes teóricos e os saberes da prática dá-se 
por meio de uma ressignificação mútua, construindo-se a práxis. Teoria e prática 
articulam-se de modo que, com base na teoria, os profissionais possam entender 
as restrições impostas pela prática institucional e histórico-social ao ato educati-
vo, de maneira que seja identificado o potencial transformador dessas práticas. 
A práxis, portanto, constitui-se na relação indissociável entre teoria e prática, ou 
seja, no contexto da prática e no contexto da teoria ao mesmo tempo.

O trabalho educativo constitui-se de ações dirigidas à busca de al-
ternativas transcendendo a concepção de imediatismo vivida no cotidiano 
pelo trabalhador. De acordo com Curado Silva (2012), em uma perspectiva 
crítica, é construído o verdadeiro sentido da práxis, como ação transfor-
madora sustentada pelo conhecimento da realidade e reflexão, que pode 
superar o imobilismo e fortalecer o sentido histórico da ação educativa.

A compreensão da práxis possibilita uma atuação problematiza-
dora, consciente e crítica do processo formativo, de modo que os sujeitos 
estejam engajados e envolvidos na discussão de temáticas próprias de sua 
atuação profissional na instituição. Assim, uma proposta de formação base-
ada na práxis possibilita ao sujeito a recriação de outras condições sociais 
vivenciadas no contexto de sua atuação. Ressalta-se que um projeto de for-
mação de profissionais da educação na perspectiva crítico-emancipadora 
deve considerar a centralidade da escola em dois aspectos essenciais: (i) a 
interdependência entre o exercício da profissão e a existência desse espaço 
institucional; (ii) a escola como locus fundamental de produções teóricas e 
de atividades práticas na formação continuada.
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Sánches Vázquez (2011, p. 245) considera que a teoria depende 
da prática, na medida em que a prática é fundamento da teoria, e que de-
termina o “desenvolvimento e progresso do conhecimento”. Desse modo, 
o conhecimento científico possibilita a transformação do mundo, visto que 
se materializa e amplia a gama de problemas e também de soluções.

Do ponto de vista metodológico, estas Diretrizes assumem os 
passos da didática da Pedagogia Histórico-Crítica (GASPARIN, 2012) 
para o processo de formação continuada dos profissionais da educação 
do Distrito Federal, uma vez que esses passos consideram as três fases do 
método dialético: prática, teoria, prática. Assim, na organização do tra-
balho pedagógico, a formação continuada define, como ponto de parti-
da, a prática social inicial dos cursistas. À prática social inicial seguem a 
problematização, a instrumentalização teórica e a catarse. Dialeticamente, 
esse percurso retoma a prática social (prática social final), como pode ser 
observado na representação a seguir:

Passos da didática da Pedagogia Histórico-Crítica, com base em 
Gasparin (2012)

Prática Social Inicial

Prática Social Final

Catarse Instrumentalização

Problematização
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Os passos da didática da Pedagogia Histórico-Crítica podem ser 
resumidos nos seguintes termos: 

•	 Prática Social Inicial (nível de desenvolvimento atual): refere-se 
às vivências e ao que o profissional6 sabe e o que deseja saber 
sobre determinado conteúdo ou temática. É o momento da mo-
bilização, da sensibilização e da percepção entre o que será estu-
dado e a vida, as necessidades, os problemas e os interesses dos 
profissionais (GASPARIN, 2012). 

•	 Problematização: refere-se às interrogações que transformam os 
conhecimentos e a prática social inicial em questões problemati-
zadoras, considerando, por exemplo, dimensões de ordem cien-
tífica, conceitual, cultural, histórica, política, ética, econômica e 
religiosa; trata-se da “transição entre a prática e a teoria” (GAS-
PARIN, 2012, p. 33).

•	 Instrumentalização: refere-se à sistematização do conhecimen-
to, de modo que seja incorporado, recriado e transformado em 
“instrumento de construção pessoal e profissional” (GASPARIN, 
2012, p. 51); envolve a “efetiva elaboração interpessoal da apren-
dizagem” (GASPARIN, 2012, p. 49). 

•	 Catarse: refere-se à expressão de um novo entendimento da teo-
ria e da prática social, por meio de uma síntese que se manifesta, 
por exemplo, na explicitação oral ou escrita, formal ou informal; 
trata-se da “síntese do cotidiano e do científico, do teórico e do 
prático” (GASPARIN, 2012, p. 214), sendo a avaliação conside-

6 A proposta original de Gasparin (2012) trata a prática social inicial como o momento em que se mobiliza o 
“aluno” para a construção do conhecimento. No âmbito destas Diretrizes, ampliamos a noção de “aluno” para 
“profissional”, por ser este o público a que se destinam as diversas ações de formação continuada.
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rada a expressão prática do conhecimento transformado em ins-
trumento de transformação social e de compreensão da realidade. 

•	 Prática Social Final (novo nível de desenvolvimento atual): re-
fere-se à adoção de uma nova postura em razão do que foi apren-
dido. A prática social final é o “momento da ação consciente, na 
perspectiva da transformação social, retornando à Prática Social 
Inicial, agora modificada pela aprendizagem” (GASPARIN, 
2012, p. 143); trata-se da prática social alterada qualitativamente 
pela mediação pedagógica (SAVIANI, 1999, p. 82). 

Esses momentos da didática da Pedagogia Histórico-Crítica cons-
tituem uma operacionalização do método dialético de construção do co-
nhecimento, pautado no percurso prática-teoria-prática. Além disso, os 
passos descritos têm como base a Psicologia Histórico-Cultural, uma vez 
que partem “do saber, do conhecimento que os educandos já possuem so-
bre o conteúdo. Na teoria vigotskiana, este estágio é o nível de desenvol-
vimento atual” (GASPARIN, 2012, p. 15). Seguir uma proposta didática 
que traduz, ao mesmo tempo, os aportes teóricos da Pedagogia Histórico-
-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural é de essencial relevância para 
o processo de formação continuada dos profissionais da educação da Rede 
Pública de Ensino do Distrito Federal, em razão da coerência que se man-
tém com os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento. 
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3.3.3. A pesquisa na formação continuada dos profissionais da 
educação

A pesquisa como dimensão constitutiva da formação, voltada à 
produção de um conjunto estruturado de conhecimentos acerca de diver-
sos objetos de estudo, como as práticas pedagógicas, a implementação ou 
implantação de políticas públicas etc., ultrapassando a imediaticidade e a 
aparência da realidade (CURADO SILVA, 2011), exige, sobretudo, a forma-
ção de pesquisadores no conjunto das ações de formação, tanto do formador 
quanto do profissional que participa do processo de formação continuada. 
Nessa perspectiva, a pesquisa relaciona-se à utilização de critérios e meto-
dologias que permitam a compreensão aprofundada do objeto de estudo das 
diversas áreas. Assim, torna-se fundamental destacar que a pesquisa deve 
valorizar as crenças e os conhecimentos do saber popular em um movimento 
dialético de superação destes e de construção de novos conceitos.

Para o EAPE, a formação continuada é compreendida como uma 
atividade crítico-reflexiva e de natureza teórico-prática que possibilita o de-
senvolvimento pessoal e profissional dos profissionais da educação, o desen-
volvimento da unidade escolar e, também, a transformação social. Assim, a 
pesquisa deve propor, analisar e identificar a relação entre teoria e prática, 
contribuindo para a transformação político-pedagógica da rede de ensino.

A pesquisa deve favorecer o desenvolvimento de uma visão de 
mundo que transcenda o imediatismo e a mera instrumentalização e possibi-
lite uma ação em busca de alternativas concretas para o trabalho educativo, 
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oportunizando o uso de múltiplas abordagens científicas e metodológicas e 
considerando conhecimentos, práticas sociais e vivências dos profissionais.

Entre os percursos e possibilidades que, de forma articulada, 
orientam e fundamentam a pesquisa no EAPE, destacam-se: a) pesquisa 
como estratégia didático-metodológica na formação continuada; b) pes-
quisa como produção de conhecimento sistematizado acerca da formação 
continuada, da formação de formadores e dos demais profissionais da edu-
cação; e c) pesquisa como elemento de avaliação institucional e de ava-
liação de políticas públicas no âmbito da formação continuada da SEEDF.

3.3.3.1. A pesquisa como estratégia didático-metodológica na 
formação continuada

Os cursos, congressos, conferências, seminários, simpósios, me-
sas-redondas, colóquios, fóruns, palestras, oficinas temáticas, projetos e 
outras ações similares de formação continuada realizados ou gerenciados, 
nos limites da sede do EAPE ou fora dele, utilizar-se-ão, nas suas propos-
tas e práticas, de problematização constante, técnicas, instrumentos e pro-
cedimentos variados de pesquisa como estratégias didático-metodológicas 
na formação dos profissionais da educação.

Ao se considerar a pesquisa como princípio na formação continu-
ada, busca-se, além de um olhar mais sensível sobre a realidade, enfatizar 
uma educação que privilegie a investigação em busca de uma prática peda-
gógica mais crítica e reflexiva. Nessa perspectiva, a investigação pelo pro-
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fissional de sua própria prática, como meio de reflexão acerca dela mesma 
e de orientação e reorientação de sua atuação profissional na interação com 
outros profissionais, torna-se elemento de construção de conhecimento na 
formação continuada.

Nesse movimento, a teoria tem importância fundamental para 
uma ação contextualizada, oferecendo perspectivas de análise para que os 
educadores compreendam os contextos históricos, sociais, culturais, orga-
nizacionais e de si próprios como profissionais (PIMENTA, 2005).

3.3.3.2. A pesquisa como produção de conhecimento 
sistematizado acerca da formação continuada, da formação de 
formadores e dos demais profissionais da educação

Os formadores do EAPE e os demais profissionais poderão reali-
zar pesquisas sobre as próprias práticas, para a produção tanto de conheci-
mentos no âmbito da formação continuada quanto de outros conhecimen-
tos de interesse à área da educação básica.

Nesse sentido, é necessária a constituição de Grupos de Pesqui-
sa, com profissionais da rede pública e apoio de instituições externas ou 
outros setores da SEEDF, orientados a fortalecer iniciativas de pesquisas 
sistematizadas para a Rede Pública de Ensino do DF.

As pesquisas devem surgir da realidade, das demandas e das 
necessidades dessa Rede Pública, especialmente em elementos identi-
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ficados nas ações de formação continuada e práticas educacionais, me-
diadas pelos formadores em contato com os cursistas, orientando-se à 
produção de conhecimentos que favoreçam a compreensão da realidade 
no sentido de sua transformação. É preciso que os resultados de pes-
quisa sejam divulgados, em nome da SEEDF, em cursos, congressos, 
conferências, seminários, simpósios, mesas-redondas, colóquios, fóruns, 
palestras, oficinas temáticas, projetos entre outros eventos de divulgação 
e de produção científica. Além disso, os resultados de pesquisa devem 
ser, necessariamente, socializados entre os atores que colaboraram como 
informantes ou participantes, a fim de que sejam empoderados e encora-
jados a transformarem suas práticas sociais a partir dos principais apon-
tamentos levantados no trabalho de investigação.

3.3.3.3. A pesquisa como elemento da avaliação institucional do 
EAPE e de avaliação de políticas públicas da SEEDF

O EAPE deve realizar avaliação de suas ações de formação e 
acompanhamento das pesquisas, buscando compreender o alcance e as 
possíveis mudanças das práticas propiciadas por essas ações de forma-
ção. Os dados, os relatórios e as demais produções oriundas dessas ações 
precisam subsidiar a avaliação institucional do EAPE, que se constitui na 
reflexão crítica coletiva com o objetivo de analisar, rever e reorganizar 
procedimentos e estratégias utilizados nas diversas ações de formação.

A área responsável pela pesquisa no EAPE e os formadores em 
conjunto podem apontar categorias de investigação, tais como: mediação 
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pedagógica, relação teoria e prática no contexto da implementação do cur-
rículo na rede pública, produção do conhecimento nos cursos e em outras 
ações de formação continuada, qualidade dos materiais didático-pedagó-
gicos utilizados e construídos no âmbito da formação continuada, cons-
trução de aprendizagens nas escolas que ofertam a educação básica em 
todas as etapas e modalidades e índices gerados pelos diversos exames de 
avaliação em larga escala, entre outras.

A pesquisa em uma perspectiva crítico-emancipadora pode fazer 
uso de múltiplas abordagens científicas e metodologias sem desconsiderar 
os conhecimentos e as práticas das experiências com pesquisas trazidas 
pelos formadores e demais profissionais da educação. Entende-se que o 
uso que será feito da pesquisa e de seus resultados é que define sua conver-
gência para a transformação/emancipação ou para a manutenção/alienação 

do espaço-tempo da formação continuada.
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4. ESPAÇOS E TEMPOS DA FORMAÇÃO 
CONTINUADA

A formação continuada dos profissionais da educação é um pro-
cesso contínuo de desenvolvimento pessoal, profissional, técnico, social e 
político que se constrói durante toda a carreira profissional. Nesse sentido, 
a formação continuada não se resume ao mero acúmulo de cursos (CURA-
DO SILVA, 2002, 2011), mas, sobretudo, compreende a constante reflexão 
crítica de práticas profissionais e sociais. Estas Diretrizes assumem a for-
mação continuada como uma ação ininterrupta promovida também pelas 
escolas, pelas Coordenações Regionais de Ensino ou por subsecretarias da 
SEEDF, o que não enseja, necessariamente, a emissão de certificados. É 
preciso considerar, além disso, a centralidade que a educação a distância 
desempenha nesse processo, dadas as múltiplas possibilidades de intera-
ção nos espaços que prescindem da presencialidade física.

Considera-se que as práticas pedagógicas exercidas pelos pro-
fissionais da educação refletem suas concepções construídas ao longo 
da formação inicial, da formação continuada, das práticas profissionais 
nas ações cotidianas, das relações com seus pares nas escolas e em 
outros setores da SEEDF e da sua experiência de vida. Nesse contexto, 
o exercício da formação continuada pode modificar e completar deter-
minados aspectos relacionados à história de cada um, às ações e às per-
cepções do profissional da educação em busca de novos desafios e do 
repensar de suas práticas. Assim, as ações de formação continuada de-
vem ser constantes e, para tanto, devem ser pensadas, necessariamente, 
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a partir da reflexão, da crítica, da pesquisa e de um desejo de mudança. 
Com isso, as práticas formativas para os profissionais da educação de-
vem articular-se com o currículo da SEEDF, considerando as inúmeras 
transformações e o desenvolvimento da sociedade.

Em relação específica aos professores da Carreira Magistério 
Público do DF em regência de classe nas unidades escolares, a Lei nº 
5.105, de maio de 2013, assegura o espaço-tempo de coordenação pedagó-
gica e estabelece seus percentuais mínimos. Assim, conforme Orientação 
Pedagógica ─ Projeto Político-Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas 
Escolas, a coordenação pedagógica precisa

consolidar-se como espaço-tempo de reflexões gera-
das pelos processos formativos e de autoformação, 
contemplando o processo de ensinar e aprender, os 
planejamentos interdisciplinares, o compartilhamen-
to de experiências pedagógicas exitosas e inclusivas, 
o conhecimento mais aprofundado dos estudantes, a 
avaliação e autoavaliação e a articulação do coletivo 
em torno da construção do Projeto Político-Pedagó-
gico da escola (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 31). 

A Lei nº 5.105/2013, que reestrutura a Carreira Magistério 
Público do DF, considera a coordenação pedagógica como o “conjunto 
de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao 
planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à 
atividade de regência de classe”. Além disso, esta lei e a Lei  nº 5.106/2013 
(que dispõe sobre a Carreira Assistência à Educação) asseguram a for-
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mação continuada como elemento de estímulo à progressão funcional do 
profissional da educação.

No âmbito nacional, a Política Nacional de Formação dos Pro-
fissionais da Educação Básica, estabelecida pelo Decreto nº 8.752/2016, 
e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 
superior e para a formação continuada, estabelecidas pela Resolução 
CNE nº 2, de 1º de julho de 2015, constituem dois importantes marcos 
na política de formação. As DCNs, no artigo 16, destacam que a forma-
ção continuada compreende

dimensões coletivas, organizacionais e profissionais, 
bem como o repensar do processo pedagógico, dos 
saberes e valores, e envolve atividades de extensão, 
grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, 
programas e ações para além da formação mínima 
exigida ao exercício do magistério na educação bási-
ca, tendo como principal finalidade a reflexão sobre 
a prática educacional e a busca de aperfeiçoamento 
técnico, pedagógico, ético e político do profissional 
docente (BRASIL, 2015). 

Com isso, fica evidente que a formação continuada ultrapassa 
a oferta de cursos em uma instituição formal, pois engloba os mais 
variados modelos, formatos e ações. Embora sejam admitidos esses 
diferentes tempos/espaços de formação, sugere-se atenção na adoção 
de modelos de formação aligeirados, fragmentados e imediatistas. As 
propostas e programas promovidos e reconhecidos pela rede pública de 
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ensino devem possibilitar aos seus profissionais uma sólida formação, 
buscando a unidade entre teoria e prática e o trabalho coletivo e inter-
disciplinar ─ princípios que norteiam a base comum nacional para a 
formação inicial e continuada (BRASIL, 2015).

No Distrito Federal, os Planos de Carreira do Magistério Público 
e da Assistência à Educação admitem que cursos de formação continuada 
sejam realizados por outras instituições além do EAPE, desde que apro-
vados em processo de validação sob responsabilidade desse Centro, por 
meio de portaria específica, a qual estabelece que instituições interessa-
das submetam suas propostas ao EAPE, para análise por parte de equipe 
subordinada à área de formação continuada, pesquisa e desenvolvimento 
profissional, de acordo com as especificidades de cada proposta.

Isso significa que, mesmo ofertados por instituições privadas ou por 
entidades públicas, é preciso garantir que as propostas de curso externas este-
jam de acordo com o que estabelecem os pressupostos teóricos destas Diretri-
zes. O acompanhamento e a avaliação desses cursos são realizados no âmbito 
da área de formação continuada, pesquisa e desenvolvimento profissional.

As leis da Carreira Magistério Público do DF e da Carreira As-
sistência à Educação do DF adotaram a formação continuada como for-
ma de progressão à carreira e de valorização profissional. Considera-se tal 
previsão um grande avanço como forma de incentivo à formação, mas, ao 
mesmo tempo, não pode ser reduzida a um meio de certificação visando 
apenas a ascensão funcional.
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Considerando que o EAPE propõe grande parte das ações de for-
mação continuada da SEEDF, a sua descentralização, com a constituição 
de polos em outras regiões administrativas, possibilita o atendimento a um 
maior número de profissionais. Entretanto, essa ação de descentralização 
necessita que os polos e todos os espaços sejam dotados de estrutura física, 
material e de pessoal necessários, de modo a não comprometer a qualidade 
do processo de formação continuada.

Mesmo com a constituição de polos, tendo em vista a dimen-
são da rede pública de ensino, o aprimoramento e o acesso às tecnolo-
gias propiciam que os espaços e tempos da formação continuada sejam 
ampliados. Nesse sentido, cabe reconhecer a contribuição da educação 
a distância como forma de democratizar a formação continuada e pro-
mover a inclusão e o letramento digital dos profissionais da educação 
do DF. Partindo da premissa de que a inclusão digital contribui para a 
inclusão social, os cursos de formação continuada nessa modalidade 
precisam também promover a apropriação tecnológica dos profissio-
nais da rede, de modo que atuem com as tecnologias da informação e 
da comunicação (TICs) no espaço escolar.

4.1. Educação a Distância

A Educação a Distância (EaD) utiliza processos que vão além 
da ideia de superar a distância física, pois as TICs abrem diversas 
possibilidades para a educação e, ao mesmo tempo, suscitam novos 
desafios para os seus profissionais. Assim, as ações de formação con-
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tinuada da rede precisam propiciar que esses profissionais entendam 
por que e como integrar as TICs na sua prática, considerando-as como 
meios e não como finalidades educacionais.

Conforme Belloni (2009, p. 124), é urgente integrar as TICs 
aos processos educacionais “porque elas já estão presentes e influen-
tes em todas as esferas da vida social”. Nesse sentido, a EaD possibi-
lita aos profissionais da educação o envolvimento com as TICs com 
vistas à autonomia e à flexibilidade espaço-temporal, o que corrobora 
com o que propõem os documentos finais da Conferência Nacional de 
Educação (CONAE, 2010) e da Conferência Nacional da Educação 
Básica (CONEB, 2008). De acordo com esses documentos, a forma-
ção continuada por meio da EaD, se bem estruturada como política 
e articulada às ações presenciais de formação, pode contribuir para 
a democratização do acesso a novos espaços e ações de formação 
continuada, além de permitir maior flexibilidade na organização e no 
desenvolvimento dos estudos, incentivando, assim, a autonomia e o 
conhecimento das novas TICs.

A LDB, no art. 80, prevê a utilização da EaD na formação 
continuada quando estabelece que “O Poder Público incentivará o de-
senvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em 
todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada” 
(BRASIL, 1996). Para fins de definição, o Decreto nº 9.057, de 25 
de maio de 2017, que regulamenta esse artigo da LDB, caracteriza a 
educação a distância como
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modalidade educacional na qual a mediação didáti-
co-pedagógica nos processos de ensino e aprendiza-
gem ocorre com a utilização de meios e tecnologias 
de informação e comunicação, com pessoal qualifi-
cado, com políticas de acesso, com acompanhamento 
e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva 
atividades educativas por estudantes e profissionais 
da educação que estejam em lugares e tempos diver-
sos. (BRASIL, 2017).

A Resolução nº 1 CNE/2016, que estabelece Diretrizes e Normas 
Nacionais para a oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na 
Modalidade a Distância, no seu artigo 2º, amplia a definição de educação 
a distância, destacando a necessidade de pessoal qualificado e de se prove-
rem políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis com essa 
modalidade. Além disso, o documento aponta que é preciso que se propicie 
“maior articulação e efetiva interação e complementariedade entre a pre-
sencialidade e a virtualidade ‘real’, o local e o global, a subjetividade e a 
participação democrática nos processos de ensino e aprendizagem em rede”.

Para abarcar o que está estabelecido nesses documentos e, seguin-
do orientação da CONEB (2008), a participação da educação a distância 
no processo de formação continuada no âmbito do EAPE não fragmenta as 
etapas de concepção, elaboração, execução e avaliação das diversas ações 
de formação continuada.

As ações de formação continuada da rede pública precisam su-
perar a concepção de EaD como mera metodologia, a qual deve ser com-
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preendida como modalidade educativa que, por suas peculiaridades, será 
sempre objeto de atualização com vistas ao atendimento das demandas de 
formação continuada, e que se organiza por meio do tripé metodologia, 
gestão e avaliação. As metodologias utilizadas na EaD podem ser variadas 
e combinadas, mas devem garantir efetiva interação e interatividade entre 
os sujeitos, segundo Parecer CNE/CES nº 564/2015.
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