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DA FORMAÇÃO PERMANENTE À FORMAÇÃO CONTÍNUA NO BRASIL:
BREVE RESGATE HISTÓRICO

Maria Socorro Lucena Lima1

Nessa reflexão faço um breve resgate da formação,
permanente, continuada, contínua de professores no Brasil
a partir das idéias de Pierre Furter, em 1960. É possível lo-
calizar os primórdios do pensamento sobre a formação con-
tínua, nos escritos de Furter quando aborda  sobre a
educação permanente dos professores baseada na reflexão.
Apresento, a seguir, breve visão da produção de autores
brasileiros selecionados, que ajudaram a configurar e siste-
matizar as idéias sobre formação contínua na história da
educação no Brasil.

Pierre Furter e os Educadores da Década de 1960

O filósofo e sociólogo francês Pierre Furter, a serviço
da UNESCO2 no Brasil, na década de 1960, teve fundamen-
tal influência no meio acadêmico educacional, com suas idéi-
as a respeito de educação permanente, como compromisso
dos educadores com a sociedade e com eles próprios. Daí, o
motivo de este trabalho de pesquisa ter considerado impor-
tante mostrar que nas idéias de Furter sobre educação per-
manente, de certa forma, permaneceram as reflexões sobre
o que a literatura pedagógica chama de educação continua-
da e formação contínua de professores.

O ciclo que dura, historicamente, toda a vida do ser
humano, em suas múltiplas dimensões (não apenas escola-
res), é denominado Educação Permanente, conceituada por
Furter (1966:143) como:

... uma concepção dialética de educação, como du-
plo processo de aprofundamento, tanto da experi-
ência pessoal, quanto da vida social global, que se
traduz pela participação efetiva, ativa e responsá-
vel de cada sujeito envolvido, qualquer que seja a
etapa da existência que esteja vivendo.

A educação permanente3 pode ser compreendida,
assim, como a dinâmica que atende à necessidade de cres-
cer mais e de ser mais, sempre presente nos seres huma-
nos. Esta realiza-se no percurso da vida dos indivíduos,
nas diferentes instâncias e espaços dos quais eles partici-
pam (formais e informais) e no tempo histórico em que es-
tão inseridos.
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Na categorização que o autor faz sobre as instâncias
da educação permanente, ele aponta, como primeiro impe-
rativo, a necessidade de aperfeiçoar a nossa formação pro-
fissional (Furter, 1966:146). Esta é a primeira preocupação
do autor, para que a educação realize sua ação transforma-
dora na sociedade.

Por meio dos cursos de Filosofia da Educação, minis-
trados em São Paulo e de sua publicação Educação e Vida
(1966), entre outras, Furter apresentou idéias de caráter ino-
vador, o que resultou na ressonância das suas teorias entre
os intelectuais da educação brasileira. Sobre esta questão,
os estudos realizados por Arouca (1996) oferecem importan-
tes subsídios para a formação de um pensamento sobre edu-
cação permanente, uma vez que as idéias de Furter sugerem
a análise dos problemas educacionais brasileiros e contri-
buem para a formação de uma mentalidade pedagógica en-
tre os educadores. Furter defendeu a educação permanente
como forma de repensar e de fazer uma reformulação crítica
da ação pedagógica. Os temas básicos do seu trabalho são
a reflexão e a utopia. Explicava que a mudança poderia ocor-
rer à medida que o educador refletisse sobre sua ação. As-
sim, a proposta de uma educação para a mudança em
perspectivas utópicas seria o suficiente para uma prática
reflexiva transformadora. A educação como continuum traz
em si o germe transformador, servindo de caminho para a
realização pessoal, respondendo dessa forma à condição do
homem como ser inacabado. Realça a necessidade de uma
atividade educativa que siga continuamente a vida do indi-
víduo, bem como a valorização da práxis humana processa-
da no trabalho. Para tanto, evidencia a necessidade de um
projeto educativo de perspectivas abrangentes, dentro do
que classifica de planificação, entendida como organização
temporal de significação universal (Furter, 1966: 61). O au-
tor, ao considerar que crise deve ser também um momento
de busca, conclama os educadores a aceitar este desafio
com criatividade e competência, apelando para um apro-
veitamento pedagógico da crise.

Um dos pontos abordados por Furter é a necessidade
da esperança, que deve acompanhar não apenas as refle-
xões sobre a educação permanente, mas também a forma-
ção dos professores e a educação como um todo. Traçando a
distinção entre esperança, ilusão e otimismo, esclarece que
a esperança tem uma perspectiva de reflexão, é uma toma-
da de consciência das limitações e do inacabamento, o que
constitui um trampolim para as mudanças na maneira de
viver e ser no mundo. Dessa maneira, Furter (1966:131) de-
fendeu a necessidade de uma educação contínua, que seja
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uma constância na vida humana (...) deve tomar a forma de
uma educação permanente. Valendo-se de B. Suchodolski,
o autor afirma ser a educação permanente uma maneira ra-
dical de responder pedagogicamente às mudanças profun-
das, que vinham ocorrendo na sociedade nos anos 60. Não
restringe, no entanto, sua visão a esta perspectiva de acom-
panhamento das mudanças. Estende-se pelo horizonte da
cultura, da arte, da pesquisa e de uma política assumida
pelo Estado. Faz com que ela seja extrapolada para além da
atualização, dimensionando-a como imperativo do aperfei-
çoamento, para que o professor se torne mestre da sua práxis
(Furter, 1966:148). Portanto, para Furter, a mudança é a es-
sência da educação.

A apropriação do discurso dos educadores pelos agen-
tes da política neoliberal se repete de acordo com o interes-
se do governo e dos organismos internacionais pelo controle
e direcionamento da educação no Brasil. Comparando as
principais idéias defendidas nas obras de Furter, e o que
mostram Cunha e Góes (1985), no livro O Golpe na Educa-
ção, sobre a década de 60, é possível verificar que o discur-
so de Furter está a serviço de uma política de dominação
internacional, mesmo parecendo libertador.

De acordo com os autores em foco, a crise brasileira
nos anos 60 do recém-findo século é econômica, social e
política. A inserção dos interesses do setor industrial no
Estado liberal oligárquico requer rearticulações tanto no
âmbito externo como no interno. Mesmo no confronto entre
abertura de mercado interno e exportar é a solução, o dis-
curso político progressista e populista permanece nos pa-
lanques, enquanto a discussão sobre a luta de classe ficou
restrita aos setores marxistas. A Aliança para o Progresso,
nos anos 60, se incumbia de ser a grande ideóloga contra a
Revolução Cubana, e os intelectuais orgânicos da classe
dominante escamoteavam a discussão da luta de classe atra-
vés da sua atuação no Congresso Nacional.

Indagam os autores Cunha e Góes (1985:10) na crise
de 1964, onde estavam os educadores? Que faziam? Qual a
visão de mundo das suas vanguardas? Qual o papel do Es-
tado na educação nacional?

Falando sobre a tomada do poder no Brasil em 64,
Cunha e Góes (1985:32) dizem que os intelectuais já não
eram mais confiáveis, pois considerados subversivos. A pres-
sa em criar quadros e afastar os intelectuais comprometi-
dos com a reforma do Estado, decorria dos acordos4 MEC –
USAID, que deveriam ser implantados.

Tem se repetido a utilização, no decorrer da história
da educação brasileira, da presença de intelectuais porta-
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dores de uma teoria educacional que serve aos interesses
de organismos internacionais.

As idéias de Furter sobre educação permanente são
em grande parte as assumidas pela UNESCO e têm seu cará-
ter de atualidade garantido por intermédio de outros intelec-
tuais e discursos, que, ainda que lancem mão de diferentes
argumentos, esboçam no fundo as mesmas idéias5.

A Educação Permanente nas Décadas de 1970 e 1980

Essas idéias da UNESCO sobre educação permanen-
te, de certa forma, trouxeram à tona uma reflexão sobre a
necessidade do preparo do professor e do cuidado perma-
nente com sua formação. Isso prestou uma parcela de con-
tribuição no debate sobre formação de professor no Brasil e
para que fossem pensados novos espaços para estudos e
debates neste sentido. De acordo com Fusari (1997:40).

A divulgação da concepção de Educação Permanen-
te pela UNESCO6, em meados de 70, possibilitou um alarga-
mento da consciência dos educadores em relação a uma idéia
mais ampla, a uma categoria que agruparia aquelas práti-
cas vividas e idéias promovidas pelos educadores anterior-
mente. Dessa forma, uma troca de experiências entre
professores, reuniões pedagógicas, palestras e cursos pas-
saram à pertencer a concepção de educação permanente-
mente por eles apoiados.

Essa afirmação possibilita verificar alguns passos de
sistematização da educação permanente, como práticas já
vivenciadas no interior das unidades escolares, cuja organi-
zação vem sendo gradativamente elaborada e legitimada,
tanto no plano coletivo como no institucional e organizacional.
No entanto, a idéia de educação permanente dada pela
UNESCO é universal, como se todas as condições objetivas
já estivessem igualmente postas, indiferentemente do local
e da realidade de cada um.

Esse percurso é permeado ainda pelas idéias do ca-
pital humano, dos recursos humanos, dos treinamentos em
serviço ou fora dele, das reciclagens, das capacitações e
aperfeiçoamentos, como apresenta Fusari (1997:41) em res-
gate histórico: nas décadas de 60 e 70 houve uma explosão
de iniciativas das Secretarias Estaduais e Municipais de
criação de instituições, órgão, setores ou serviços ligados
ao desenvolvimento de recursos humanos.

Isso porque o primado do capital em detrimento de
um dos direitos básicos do ser humano, o trabalho, advém
da superprodução de artigos industrializados, da utilização
de energia nuclear e de máquinas eletrônicas, produzindo
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exportação de capitais, fazendo com que os países centrais
e mais ricos do sistema/mundo capitalista tenham altas ta-
xas de lucro. Assim, investem cada vez mais em tecnologias
que substituem o trabalho humano por máquinas, exigindo
que os remanescentes sejam constantemente requalificados
para diferentes funções. A tutela e a dominação dos países
desenvolvidos repercutem na formação da força de traba-
lho esperada, o que resulta na preocupação com a planifica-
ção educacional dos países dependentes, na forma de
programas vindos de agências financiadoras internacionais.

Na área educacional, a qualificação da força de traba-
lho está ligada ao capitalismo tardio7, que sugere a
reciclagem8, a capacitação e a qualificação dos professores.
De acordo com Paiva (1985:06),

A reciclagem, como fenômeno que diz respeito à edu-
cação e que constitui a base a partir da qual se co-
meçou a pensar educação permanente, está ligada
à especificidade do processo de acumulação do ca-
pitalismo tardio, correspondendo às exigências co-
locadas pelos setores mais modernos da economia.

O tecnicismo educacional da década de 1970 teve
como grandes mediadores os cursos e treinamentos, que,
mesmo realizados de forma esporádica e descontínua, esti-
veram a serviço da ideologia e da política educacional vi-
gente, bem como dos mecanismos viabilizadores dessa
tendência pedagógica. As técnicas de trabalho em grupo,
os instrumentos de planejamento, acompanhamento e ava-
liação, somados aos recursos, instrumentais e regras
operacionais, estiveram na pauta desse cursos para os quais
os educadores eram convocados.

Esta situação começa a ser questionada com o movi-
mento dos educadores, o que é possível observar pelos es-
critos de Fusari (1997:43):

Todo o movimento crítico que, felizmente, entrou na
vida dos educadores, na década de 80, questionou
a adesão a-crítica dos educadores em relação às
modas e aos modismos que aportavam na educa-
ção. Fez-se um alerta geral, tendo a criticidade como
a grande bandeira que forjaria uma nova postura nos
profissionais da educação.

Enquanto começa a acontecer maior divulgação/ex-
pansão dos cursos para professores que envolvem a pes-
quisa9, um seleto grupo de docentes representantes das
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maiores universidades brasileiras organizava-se em asso-
ciações: ANPEd10, ANDE11, CEDES12 e realizaram vários
encontros nacionais, dentre eles os CBEs13 (1980). De acor-
do com o Documento Final do X Encontro Nacional da
ANFOPE14, O movimento dos educadores começou a dar
seus primeiros passos em 1978, durante o I Seminário de
Educação Brasileira, realizado em Campinas, no contexto
das lutas contra o regime militar e pela democratização da
sociedade.

Outros aspectos para a discussão de problemas edu-
cacionais, que favoreceram grande número de publicações
sobre os diferentes temas, entre eles e a formação contínua
de professores foram o ENDIPE15 e o CONED16. O intercâm-
bio com a produção científico-pedagógica e as experiências
já vivenciadas, principalmente com estudiosos de outros
países, têm levado a um grande avanço nessa área17.

Os programas de formação em serviço, capacitações,
reciclagens e outros cursos continuam a acontecer nos anos
1980 e 1990, financiados pelas secretarias dos estados e
municípios brasileiros e, geralmente, ligados à universida-
de. Ao mesmo tempo, acontece a difusão dos cursos18 de
pós-graduação lato sensu, a exemplo do PREPES19, de Belo
Horizonte.

A Formação Continuada de Professores a partir de 1990

Em decorrência do Congresso Estadual Paulista so-
bre a Formação de Educadores, realizado em Águas de São
Pedro, foi criado, em 1990, o Grupo de Trabalho em Forma-
ção Continuada dos Profissionais do Ensino. O grupo tem
contribuído com encontros e estudos sistemáticos e pesqui-
sas sobre o tema.

Considero contribuição valiosa para a organização do
pensamento sobre formação contínua entre os educadores
brasileiros a publicação do Cadernos CEDES20 n.º 36, Edito-
ra Papirus (1995). O artigo assinado por Marin introduz uma
análise reflexiva a respeito da terminologia utilizada para a
formação de professores: reciclagem, treinamento, aperfei-
çoamento, capacitação, educação permanente, formação
contínua e educação continuada. O trabalho coletivo na pers-
pectiva de transformação, bem como a necessidade de par-
ceria entre universidade e escola, são, ainda, reflexões que
permeiam todas as produções dos autores do citado Cader-
no. Outros pontos da maior importância para o estudo so-
bre a formação contínua emergem das reflexões sobre as
experiências vivenciadas, ricas em indicativos para o
aprofundamento sobre a temática. Exemplos disso são as
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propostas de produção do conhecimento nos grupos de for-
mação, os projetos de formação contínua, a inserção da pes-
quisa como elo de formação. Há um certo consenso em
considerar a formação contínua um processo ligado à com-
petência e ao conhecimento (Fusari e Rios) ou, ainda, como
dinâmica ligada à práxis educativa (Barbieri e outros), en-
quanto Marin a defende como direito humano e condição de
cidadania e de visão crítica.

De acordo com Fusari, há uma tendência dos pesqui-
sadores da área na utilização da terminologia Formação
Contínua (formação inicial e continuada), no entanto conti-
nua a ambigüidade na utilização de variados termos, per-
manecendo o desafio da busca permanente de precisão.

Colares e Moysés (1995:101), ainda no Cadernos CE-
DES nº 36, ao registrar o exame desta temática, também se
referem à necessidade de maior aprofundamento do tema: é
relativamente recente e, portanto, ainda um tanto nebulo-
so, não totalmente delimitado. O próprio conceito de forma-
ção continuada ainda está em construção e, por si só, já
representa um desafio.

Marin, em recente obra, intitulada Da Educação Conti-
nuada, em que vários autores fazem uma coletânea de refle-
xões sobre o assunto, ainda reclama a falta de sistematização:

De uns anos para cá – sobretudo na década de 1990
– firmou-se, na área educacional, a tendência de
focalizar os processos práticos e seus contextos,
de examinar a bibliografia, de buscar, por inume-
ráveis caminhos, a efetivação de processos que vi-
sassem à melhoria do desempenho dos
trabalhadores da educação. Assim é que temos vis-
to a educação continuada se tornar uma área da
qual muito se fala, pelos mais diversos motivos, e
também, no interior da qual muito se tem feito. É
uma área, no entanto, ainda pouco sistematizada e
analisada (Marin, 2000:08).

Das análises das produções aqui examinadas, é pos-
sível verificar os avanços e as novas e antigas questões que
precisam ser trabalhadas na área da formação contínua. Há
um longo caminho a ser aberto e trilhado, há a necessidade
de outros enfoques no campo conceitual e metodológico.
Penso que os educadores brasileiros estão apenas come-
çando essa organização e sistematização de conhecimen-
tos. Para completar esse quadro, realizei um percurso por
alguns trabalhos de investigação que tratam especificamen-
te da formação contínua realizados nos últimos cinco anos.
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Considerações Finais

Consideramos importante esclarecer o que entende-
mos sobre reflexão-na-ação e sobre a ação docente, traba-
lhada por nos estudos por nós desenvolvidos.

O professor é um intelectual em formação. O homem
pode interferir ser agente da história; o professor como su-
jeito que não reproduz apenas seu conhecimento, pode, por
meio da reflexão crítica, fazer o seu trabalho de sala de aula
um espaço de transformação, que é a práxis docente. É na
ação refletida e na redimensão da sua prática que o profes-
sor pode ser agente de mudanças na escola e na sociedade.

Para nós, a reflexão vincula-se à atitude crítica e está
ligada à emancipação humana, extrapolando os limites estri-
tamente técnicos dos problemas que surgem em sala de aula.

A idéia de professor reflexivo, desenvolvido por Schon,
deu a muitos educadores que trabalham com formação de
professores um redimensionamento de suas reflexões e es-
tudos no sentido de valorizar a epistemologia da prática nos
processos de desenvolvimento profissional do professor.
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3 Em consonância com a definição de Furter, a educação
permanente foi caracterizada por Mendes (1969:12), dentro
de uma preocupação formal das políticas educacionais do
Brasil, com a finalidade definida de produzir conhecimen-
tos, valores e técnicas para a promoção da práxis humana,
bem como a potencialidade da escola e da sociedade.
4 MEC- USAID: Melhor do que falar é demonstrar. Daí a trans-
crição da lista das ementas dos acordos MEC – USAID e
suas respectivas datas, compilada por Otaíza de Oliveira
Romanelli: a) 26 de junho de 1964: Acordo MEC – USAID
para Aperfeiçoamento do Ensino Primário; b) 31 de março
de 1965: Acordo MEC – Contap (Conselho de Cooperação
Técnica para o Progresso) – USAID para melhoria do ensino
médio; c) 29 de dezembro de 1965: Acordo MEC – USAID
para dar continuidade e suplementar com recursos e pesso-
al o primeiro acordo para o ensino primário; d) 5 de maio de
1966: Acordo do Ministério da Agricultura – Contap – USAID,
para treinamento de técnicos rurais; e) 24 de junho de 1966:
Acordo com MEC – Contap – USAID, de assessoria para a
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expansão e aperfeiçoamento do quadro de professores de
ensino médio e proposta de reformulação das faculdades
de Filosofia do Brasil (grifos meus); f) 30 de junho de 1966:
Acordo MEC – USAID de assessoria para a modernização
da administração universitária; g) 30 de dezembro de 1966:
Acordo MEC – INEP – Contap – USAID, sob a forma de ter-
mo aditivo dos acordos para aperfeiçoamento do ensino pri-
mário; nesse acordo, aparece, pela primeira vez, entre os
objetivos, o de “elaborar planos específicos para melhor
entrosamento da educação primária com a secundária e a
superior” ; h) 30 de dezembro de 1966: Acordo MEC –
SUDENE – Contap – USAID, para criação do Centro de Trei-
namento Educacional de Pernambuco; i) 6 de janeiro de 1967:
Acordo MEC – SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de
Livros) – USAID, de cooperação para publicações técnicas,
científicas e educacionais (por esse acordo, seriam coloca-
dos, no prazo de três anos, a contar de 1967, 51 milhões de
livros nas escolas; ao MEC e ao SNEL caberiam apenas res-
ponsabilidades de execução, mas aos técnicos da USAID
todo o controle, desde os detalhes técnicos de fabricação
do livro até os detalhes de maior importância como: elabo-
ração, ilustração, editoração e distribuição de livros, além
da orientação das editoras brasileiras no processo de com-
pra de direitos autorais de editores não-brasileiros, vale di-
zer, norte-americanos; j) Acordo MEC – USAID de
reformulação do primeiro acordo de assessoria à moderni-
zação das universidades, então substituído por assessoria
do planejamento do ensino superior, vigente até 30 de ju-
nho de 1969; k) 27 de novembro de 1967: Acordo MEC –
Contap – USAID de cooperação para a continuidade do pri-
meiro acordo relativo à orientação vocacional e treinamento
de técnicos rurais; l) 17 de janeiro de 1968: Acordo MEC –
USAID para dar continuidade e complementar o primeiro
acordo para desenvolvimento do ensino médio (Cunha e
Góes, 1985:33).
5 Relatório Jaques Delors datado de 1966, por exemplo, ela-
borado por especialistas de vários países pertencentes à
Comissão Internacional sobre Educação da UNESCO, apre-
senta as aprendizagens (aprender a conhecer, aprender a
fazer, aprender a viver junto e aprender a ser) como pilares
da educação para o próximo século.
6 Em Arouca (1996:67), encontra-se um conceito de Educa-
ção Permanente (UNESCO: 1963: p.4): A Educação Perma-
nente é um conceito que engloba a formação total do homem,
segundo um processo que segue durante toda a vida (...)
Implica em sistema complexo, coerente e integrado, forne-
cendo os meios convenientes à resposta para as aspirações
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de ordem educativa, cultural de cada indivíduo e adequa-
das as suas faculdades (Definição de Paul Legrand: Asser
Deléon da UNESCO).
7 É importante atentarmos para a devida explicação sobre a
expressão capitalismo tardio ou tardio capitalismo, com
Mandel, citado por Felismino (2001:143): Em primer lugar el
término “capitalismo tardio” de ningún modo sugiere que
el capitalismo haya combiado su esencia, haciendo absoletos
los descubrimientos analíticos de Marx en El Capital. La era
del capitalismo tardio es tan sólo un desarrollo posterior de
la época del capitalismo imperialista y monopolista (...).
8 Sobre a terminologia pedagógica utilizada em torno da idéia
de formação contínua e das concepções utilizadas sobre
reciclagem, aperfeiçoamento, capacitação, entre outros, são
encontradas referências em Marin (1995) e Prada (1997).
9 Cursos de pós-graduação lato sensu, que têm como exi-
gência final um trabalho de monografia.
10 Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em
Educação.
11 Associação Nacional de Educação.
12 Centro de Estudos Educação e Sociedade.
13 Conferência Brasileira de Educação.
14 Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de
Educação – X Encontro Nacional – Brasília, 2000. Sobre a
ANFOPE, o referido documento esclarece: O movimento
buscou sempre seus próprios espaços de outras entidades.
Assim, desde 1994 tem sido uma prática a realização de
Reuniões durante as reuniões da ANPEd e do ENDIPE. Fo-
ram realizadas 6 Reuniões na ANPEd (94 a 99) e 3 nos
ENDIPEs de Florianópolis (96), Águas de Lindóia (98) e Rio
de Janeiro (2000) (ANFOPE, 2000).
15 Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino.
16 Congresso Nacional de Educação.
17 Concordo com Georgen & Saviani (1998, p. 5), quando afir-
mam que, para o Brasil, particularmente, olhar a experiên-
cia internacional pode ajudar a situar sob nova luz velhos
problemas que afetam a formação de professores, há déca-
das objeto de muitos debates, mas sem alcançar resultados
suficientemente satisfatórios nos últimos anos.
18 Cursos de especialização lato sensu que se enquadram
na Resolução nº 12/83, do Conselho Federal de Educação,
que regulamentava os cursos de especialização e aperfei-
çoamento no País.
19 Programa Regional de Especialização de Professores do
Ensino Superior. Os PREPES mais conhecidos localizavam-
se em Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
20 Centro de Estudos Educação e Sociedade.


