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RESUMO

O presente trabalho propôs-se a investigar como o professor dos Anos Iniciais da Educação Fundamental constrói saberes e competências para 
atuar na educação, e como continua a construí-los após a formação inicial. O trabalho busca, também, investigar os motivos que favorecem a 
criatividade do professor e, assim, mediar o aprendizado de seus alunos. Busca-se conhecer o tipo de formação que colabora para que certas 
competências sejam construídas pelo professor. Pretende-se verificar como os professores buscam ressignificar seus conhecimentos pedagógicos 
e de que recursos didáticos lançam mão para garantir a atualização de sua prática docente e, consequentemente, melhor aprendizagem dos 
alunos. A fim de alcançar tais objetivos, foi realizada revisão bibliográfica que contou com os estudos de Aranha (2006), que destaca os aspectos 
importantes para a formação do professor; Giroux (1997), que apresenta os professores como intelectuais transformadores; Freire (2013), que 
destaca a criatividade, a curiosidade, a criticidade, a autonomia, que o educador precisa ter construídos para despertar a curiosidade em seu 
educando; Perrenoud (2000, 2001), ao destacar o conceito de competência e os aspectos relevantes a ela; Schön (2000), ao abordar o talento 
artístico profissional que reflete na construção da criatividade e identidade profissional do professor; Borges (1994), ao apresentar os aspectos 
psicopedagógicos no processo de aprendências e ensinagens, com destaque à criatividade, dentre outros autores. O trabalho sustenta-se na 
concepção fenomenológico-dialética de pesquisa, apresentando pesquisa qualitativa, pois se procura valorizar o fenômeno e não quantificá-lo na 
realidade. Com a finalidade de relacionar este estudo teórico à realidade, foi realizada inserção em duas escolas do município de Petrópolis (RJ), 
uma da rede pública e outra da rede privada, onde se realizou a coleta de dados. Para isso, foram utilizadas estratégias de observação descritiva e 
analítica e entrevistas semiestruturadas realizadas com duas professoras das séries iniciais da Educação Fundamental.  Os dados foram 
organizados e analisados a partir de três categorias: formação docente; construção dos saberes e competências e formação continuada e prática 
docente. Através do confronto entre teoria e realidade, a partir da análise dos dados, confirma-se a hipótese de que a formação continuada 
colabora para a melhoria da prática, a construção da criatividade docente e aumenta saberes e competências que modificam a prática docente, 
de maneira a favorecer melhor aprendizagem dos alunos.
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