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RESUMO 
 
 
O presente estudo tem como objetivo de investigação a Formação de Professores. 
Neste texto, investigaremos o que foi publicado na Revista Brasileira de Educação 
sobre o tema, no período de 1996 até 2008. O trabalho tem como foco, inventariar 
os artigos publicados na Revista Brasileira de Educação sobre a formação de 
professores e interpretar os conceitos relativos a este tema a partir da seleção de 
algumas categorias. A pesquisa assume como fonte as publicações da Revista 
Brasileira de Educação sobre o tema formação de professores. A metodologia que 
conduziu a pesquisa foi o “Estado da Arte”. Os resumos dos artigos são 
apresentados no primeiro capítulo e estão em ordem cronológica do mais antigo 

para o mais recente.  No segundo capítulo foi desenvolvida análise a partir de 

algumas categorias selecionadas.  
 
Palavras-chave: História da Educação. Formação de Professores. Estado da Arte. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem como objetivo de investigação a Formação de 

Professores. Neste texto, investigaremos o que foi publicado na Revista Brasileira de 

Educação sobre o tema, no período de 1996 até 2010. O trabalho de conclusão de 

curso assumiu como foco, inventariar os artigos publicados na Revista Brasileira de 

Educação que versavam sobre o tema formação de professores e realizar a partir de 

algumas categorias uma interpretação sobre este tema. 

A pesquisa assumiu como fonte as publicações da Revista Brasileira de 

Educação, fundada em 1996. No período indicado a Revista Brasileira de Educação 

contava com 43 publicações, nas quais, foram selecionados 15 artigos referentes ao 

tema, sendo o 1º deles publicado em 1998, dois anos após a fundação da revista. 

Os exemplares são publicados quadrimestralmente pela Anped – Associação 

Nacional de Pós – Graduação e Pesquisas em Educação, com ano de fundação em 

1976, direcionadas aos professores, pesquisadores, estudantes de graduação e 

pós-graduação das áreas de ciências sociais e humanas. A Anped é uma sociedade 

civil e tem como objetivo desenvolver e consolidar o ensino de pós - graduação e 

pesquisa na área de educação, assim como promover discussões e estudos 

voltados para a área educacional1. 

Das publicações citadas anteriormente foram encontradas três artigos que 

falam sobre formação inicial, um sobre formação continuada, dois sobre 

profissionalização docente, dois a respeito da TIC (Tecnologia da Informação e 

Comunicação), um sobre professores indígenas, um sobre diversidade escolar em 

Portugal e cinco a respeito da prática docente.  

A metodologia adotada para o desenvolvimento desta pesquisa foi o estado 

da arte, nela, o pesquisador faz um levantamento bibliográfico a respeito do tema 

que será pesquisado tendo como fonte de pesquisas dissertações de mestrados, 

teses de doutorados publicações em periódicos e também inventariar e descrever  

produção acadêmica e científica sobre o tema que será investigado, através do 

mapeamento e discussão deste em diferentes épocas e lugares2.   

                                                           
1 Fonte: www.anped.org.br 

2 Fonte: www.anped.org.br 
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 O trabalho está organizado em dois capítulos. No primeiro capítulo consta o 

resumo dos artigos selecionados, que aparecem em ordem cronológica, do mais 

antigo ao mais recente. No segundo capítulo encontra-se a interpretação dos 

principais conceitos relativos à formação de professores de acordo com a relevância 

atribuída pelos autores dos artigos analisados anteriormente. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 

 

2 CAPÍTULO I 

 

Neste capítulo o objetivo é inventariar os artigos publicados na Revista 

Brasileira de Educação que versam sobre a formação de professores no período de 

1996 a 2010. É compromisso também deste trabalho interpretar os principais 

conceitos discutidos pelos autores sobre o tema formação de professores. A análise 

de cada artigo será apresentada no capítulo seguinte considerando algumas 

categorias construídas a partir do tema. Os resumos dos artigos estão apresentados 

em ordem cronológica do mais antigo para o mais recente.   

A pesquisa assume como fonte as publicações da Revista Brasileira de 

Educação, fundada em 1996. No período indicado a Revista Brasileira de Educação 

contava com 43 publicações, nas quais, foram selecionados 15 artigos referentes ao 

tema, sendo o 1º deles publicado em 1998, dois anos após a fundação da revista. 

Os exemplares são publicados quadrimestralmente pela Anped – Associação 

Nacional de Pós – Graduação e Pesquisas em Educação, com ano de fundação em 

1976, direcionadas aos professores, pesquisadores, estudantes de graduação e 

pós-graduação das áreas de ciências sociais e humanas. A Anped é uma sociedade 

civil e tem como objetivo desenvolver e consolidar o ensino de pós - graduação e 

pesquisa na área de educação, assim como promover discussões e estudos 

voltados para a área educacional3. 

 No quadro a seguir é informada a disposição cronológica dos artigos, do mais 

antigo para o mais recente. 

 

Revista / Ano Título Autor / a 

Nº 8 – 1998 Alfabetização e formação 

dos professores da 

escola primária 

CHARTIER, Anne Marie 

Nº 9 - 1998  Mudança no 

desenvolvimento do 

professor 

O caso de Sara 

POLETTINI, Altair F.F 

Nº 9 – 1998 Pesquisa sobre a MARCELO, Carlos 

                                                           
3 Fonte: www.anped.org.br 
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formação de professores 

O conhecimento sobre 

aprender a ensinar 

Nº 11 – 1999 Ensino, uma atividade 

relacional 

CARVALHO, Marília 

Pinto de 

Nº 11 – 1999 Acerca do trabalho do 

professor 

Da tradução à produção 

do conhecimento no 

processo educativo 

CORTESÃO, Luiza; 

STOER, Stephen R. 

Nº 12 – 1999 Formar professores em 

contextos sociais 

Prática reflexiva e 

participação crítica 

PERRENOUD, Philippe 

Nº 14 – 2000 História da formação de 

professores 

TANURI, Leonor Maria 

Nº 17 – 2001 Profissão docente: uma 

rede de histórias 

LELIS, Isabel 

Nº 20 – 2002 Espaço Aberto 

Formação de professores 

exige rede 

PRETTO, Nelson de Luca 

Nº 22 – 2003 Formação de professores 

na perspectiva do 

Movimento dos 

Professores Indígenas da 

Amazônia 

CAVALCANTE, Lucíola 

Inês Pessoa 

Nº 27 – 2004 Buscando caminhos nos 

processos de 

formação/autoformação 

LEITÃO, Cleide 

Figueiredo 

Nº 31 - 2006 As tecnologias da 

informação e da 

comunicação na 

formação de professores 

BARRETO, Raquel 

Goulart, et al 
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Nº 38 – 2008 Reformas educativas, 

formação e 

subjetividades dos 

professores  

FERREIRA, Fernando 

Ilídio 

Nº 40 – 2009 Formação de 

professores: aspectos 

históricos e teóricos do 

problema no contexto 

brasileiro 

SAVIANI, Dermeval 

Nº 43 – 2010 Formação de professores 

e pedagogias críticas. É 

possível ir além das 

narrativas redentoras? 

FISCHMAN, Gustavo E. ; 

SALES, Sandra Regina 

 

 Apresentar-se-á na sequência o resumo dos artigos, para que o leitor possa 

ter uma referência sobre o tratamento do tema “formação de professores”, dado 

pelos diferentes autores selecionados. 

 

2.1 RESUMOS DOS ARTIGOS SELECIONADOS 

 

Artigo 1 – 1998 

CHARTIER, Anne Marie. Alfabetização e formação dos professores da escola 

primária. In: Revista Brasileira de Educação n. 8 Vol. Ano 1998 p 4. Disponível em: 

<www.anped.org.br>. Acesso em 13/07/2011. 

 

Este texto está organizado em duas partes, na primeira parte a autora pesquisou 

sobre a historicidade da formação de professores no que diz respeito à alfabetização 

e as mudanças ocorridas sobre a mesma ao longo do tempo. A autora faz referência 

a esse processo desde o século XVII. Na segunda parte do texto, Chartier fala dos 

desafios atuais da formação de professores e das mudanças na formação 

profissional, uma vez que a crise da leitura e o fracasso escolar nos anos 1970 

contribuíram para a transformação na formação dos professores. Segundo a autora, 

nos últimos 25 anos a formação inicial de professores antes realizada na escola 
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normal, agora se dá através de uma formação universitária, no entanto, constata-se 

que há uma dicotomia quando se fala a respeito de formação de professores, se de 

um lado os alunos acham que os estágios práticos são mais importantes para sua 

formação, de outro, os formadores consideram importante que estes alunos tenham 

conhecimento didático e teórico para sua ação. Antes de concluir o texto ela nos 

chama a atenção para os problemas atuais na formação de professores, no que diz 

respeito à alfabetização tais como: saber escolher os melhores manuais de leitura e 

usá-los da melhor forma, já que estes ainda existem; proporcionar uma base cultural 

com um amplo repertório de contos infantis e literatura juvenil, assim como canções, 

e poesias, uma vez que a escola maternal prepara as crianças para “entrar na 

escrita”; aprendizagem precoce da escrita, neste caso para Chartier, caberia à 

formação atual dos professores ensiná-los utilizarem da melhor forma possível os 

resultados de pesquisas psicogenéticos da escrita evitando que as crianças 

adquiram maus hábitos grafo-motores como, manipulação do lápis, traçado de linhas 

verticais de baixo para cima, traçado de círculos de acordo com os ponteiros do 

relógio, entre outros. A autora conclui destacando que hoje, o fator decisivo do 

aprendizado não é mais a leitura, mas a escrita, de modo que através dela que se 

tem uma escolarização prolongada e esta assegura a autonomia social, econômica 

e política do adulto em uma sociedade desenvolvida.     

 

 

Artigo 2 – 1998 

POLETTINI, Altair F.F. Mudança e desenvolvimento do professor. O caso de 

Sara. In: Revista Brasileira de Educação nº 9 Vol. Ano 1998 p 88. Disponível em: 

<www.anped.org.br>. Acesso em 13/07/2011. 

 

A autora começa seu texto falando das pressões que professores sofrem ao 

encararem novos desafios no trabalho, pressões estas, ligadas a mudança de sua 

prática, a fim de atender as necessidades da escola, alunos e sociedade. Em sua 

fala, deixa claro que ao analisarem suas práticas em sala de aula, os professores a 

vêem como algo ruim, o termo pressão é analisado neste texto. ''Pressão para 

cumprir o conteúdo, pressão para seguir regras de uma instituição ou do governo e 

pressão para implementar uma inovação, são exemplos de pressão externa'' 

(Polettini, 1998  p. 88 Rev. Nº9). O artigo analisado, mostra o caso de pressão que 
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uma professora de matemática sofreu na escola onde trabalha ao realizar a 

implementação de um novo currículo de matemática para atender as necessidades 

da instituição e como esta pressão contribuiu para o desenvolvimento desta 

professora, Polettini, realizou um estudo sobre as percepções que professores têm 

de suas práticas, cujo objetivo  foi identificar as percepções destes, relacionadas as 

mudanças e influências que tiveram no decorrer do tempo em sua prática e 

pensamento e quais experiências influenciaram tais mudanças. Sara professora de 

matemática do Ciclo Básico na década de 1980 e no período em que foi realizado o 

trabalho, foi uma das participantes do estudo, ela foi escolhida entre os demais 

participantes devido ao interesse demonstrado em mudar a forma de ensinar 

matemática no início da mudança do currículo, e pelo fato de ter mudado sua prática 

e idéias sobre o ensino no decorrer dos anos na profissão, a autora coloca em seu 

texto a maneira como conduziu as entrevistas, a partir daí, relata a história de vida 

de Sara relacionada ao ensino de matemática. Polettini nos conta que Sara 

lecionava há mais de 20 anos nas séries iniciais do ensino fundamental em escola 

pública e, que sua decisão de tornar-se professora surgiu do interesse em conseguir 

um trabalho rapidamente, ou seja, assim que terminasse o 2º grau, e somente 

depois de um tempo na profissão ela (Sara) sentia-se feliz. ''Ela não gostava de 

matemática durante sua vida escolar, hoje considera que gosta e a entende melhor. 

''(Polettini, p. 93, 1998, rev. nº 09). De acordo com Polettini, Sara relatou que mudou 

sua prática devido à necessidade da escola, quando já estava com 14 anos de 

profissão e que isso se deu devido à mudança do currículo e a pressão exercida 

pela diretora da escola para que os professores mudassem sua prática em sala de 

aula, mas que tiveram o apoio desta diretora durante todo o processo. A diretora 

coordenava as reuniões e estudava com eles e somente depois de um tempo os 

professores passaram a coordenar eles mesmos os encontros. A partir do momento 

que mudou a maneira de ensinar matemática ela passou a entendê-la melhor, desta 

forma, as mudanças aconteceram gradativamente, e foram muito significativas, pois, 

na época  em que  estudava não gostava de matemática porque não a entendia e, 

em sua prática não dava ênfase ao ensino da matemática ''Eu passava por cima a 

matemática, dava português, história e geografia. Matemática era só aquela 

coisinha, aquele batidão'‘. (Polettini, 1998 p.95 Rev. Nº 09). Sara deixa claro que a 

pressão para mudar a ajudou a se desenvolver profissionalmente e pessoalmente, 

pois, ao aprender matemática nos grupos de estudo sua visão sobre o ensino 
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também mudou e com isto passou a lecionar de forma diferente e que mesmo sob 

pressão gostou da atitude da diretora, porque através do processo de mudança do 

currículo, passou a refletir sobre sua prática mesmo com muitos anos de experiência 

e seu desenvolvimento cresceu satisfatoriamente.  

 

 

Artigo 3 – 1998 

MARCELO, Carlos. Pesquisa sobre formação de professores. O conhecimento 

sobre aprender a ensinar. In: Revista Brasileira de Educação nº 9 Vol. Ano 1998. p 

51. Disponível em: <www.anped.org.br>. Acesso em 13/07/2011. 

 

Ao falar da pesquisa sobre formação inicial de professores o autor refere - se aos 

estágios e o que eles provocam nos professores em formação, de modo que estes 

aparecem como fator principal no processo de aprender a ensinar, tendo destaque 

nas pesquisas relacionadas à formação de professores em diversos países. Quando 

comenta das pesquisas relacionadas a professores principiantes e a iniciação 

profissional, o autor nos diz que ''a iniciação ao ensino, é o período de tempo que 

abrange os primeiros anos, nos quais os professores deverão realizar a transição de 

estudantes para professores'' (Marcelo, 1998. p.62 Rev. Nº 09). Outro aspecto 

observado pelo autor nos resultados das pesquisas analisadas, é que durante o 

período de estágio os professores iniciantes passam por um momento de 

intensificação na aprendizagem além da necessidade de aquisição do conhecimento 

profissional gerando dúvidas e tensões devido ao pouco tempo para estas 

aquisições. Segundo Marcelo, para alguns autores, no primeiro ano de docência 

além de aprender a ensinar, o professor principiante, passa também por uma 

mudança pessoal, em que, a falta de confiança e a insegurança fazem parte da sua 

vida profissional no início da carreira. De acordo com o autor, os estudos tem 

analisado o desenvolvimento profissional dos professores iniciantes ou experientes 

em diferentes fases do processo de mudanças, sejam curriculares, didáticos e 

profissionais, onde finaliza propondo vários temas referentes à formação de 

professores para futuras pesquisas.  

 

 

Artigo 4 – 1999 
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CARVALHO, Marília Pinto de. Ensino, uma atividade relacional. In: Revista 

Brasileira de Educação nº11. Vol. Ano 1999 p 17. Disponível em: 

<www.anped.org.br>. Acesso em 13/07/2011. 

 

O artigo estudado é parte da tese de doutorado da autora Marília Pinto de Carvalho, 

onde ela nos fala das relações emocionais entre professores e alunos. A pesquisa 

etnográfica realizada pela autora foi fundamentada nos relatos dos entrevistados de 

uma escola primária pública, dos quais, quatro professoras e um professor 

participaram da pesquisa, em que, além das entrevistas, estes profissionais foram 

observados em sala de aula na escola onde lecionavam. De acordo com Carvalho, a 

maioria dos entrevistados relatou que o envolvimento afetivo com os alunos e a 

preocupação com a aprendizagem destes, é de certa forma uma realização 

profissional e também uma sensação de poder, e que encontrar a medida certa para 

este envolvimento emocional (cuidado, vinculo afetivo com os alunos, equilíbrio 

psíquico, desgaste, realizações), é algo que faz parte dos desafios profissionais de 

cada professor, pois, as condições de trabalho, assim como a formação inicial ou 

continuada contribuem pouco na amenização do desgaste emocional. A autora 

coloca também, o fato de que mesmo procurando evitar esse envolvimento 

emocional, os professores acabavam por fazê-lo “era perceptível seus esforços 

exatamente para evitar esse envolvimento, evitar a emergência de temas, apelos e 

sentimentos que considerava inadequados ou indesejáveis. E este era também, 

certamente, um esforço emocional” (Carvalho, 1999. p.19 Rev. Nº11). Entre os 

entrevistados Carvalho cita duas professoras mais envolvida emocionalmente com 

seus alunos. Estas professoras traziam para a prática em sala de aula vivências 

pessoais, experiências com os filhos relacionados à vida escolar, de modo que 

aplicavam essas experiências com os alunos, porém, como educadoras, a fim de 

melhorar o desenvolvimento das crianças. Os entrevistados relataram que havia 

uma troca de conhecimentos entre professores iniciantes e professores experientes 

com relação ao cuidado com os alunos e que todos declararam ter aprendido sobre 

a profissão na prática, deixando a formação adquirida em cursos de magistério ou 

superior em segundo plano. De acordo com a autora, as características familiares e 

experiências pessoais dos professores que participaram da pesquisa estavam 

sempre presentes na sua prática e o inverso também, na medida em que levavam 

para casa os saberes aprendidos em sala de aula. Segundo Carvalho ''na medida 
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em que sua identidade pessoal estava intensamente imbricada a sua ocupação e 

que o trabalho com as crianças envolvia fortes pressões emocionais, elas e ele 

atuavam na sala de aula com suas emoções, sonhos e angústias'' (1999. p.31 Rev. 

Nº11). Desta maneira a autora conclui dizendo que as relações afetivas e a 

influência destas nas ações de sala de aula são mais características das 

professoras, ou seja, há um reforço das relações de gênero presente em nossa 

sociedade.  

 

 

Artigo 5 – 1999 

CORTESÃO, Luiza; STOER, Stephen R. Acerca do trabalho do professor. Da 

tradução à produção do conhecimento no processo educativo. In: Revista 

Brasileira de Educação nº11. Vol. Ano 1999 p 33. Disponível em: 

<www.anped.org.br>. Acesso em 13/07/2011. 

 

Os autores falam dos reflexos da diversidade sócio cultural presente no processo 

educativo em diversos países da Europa, sobretudo em Portugal, de modo que ao 

discorrer a respeito da homogeneidade das práticas educativas apresentam esta 

como privilégio de poucos. Para as classes menos favorecidas destinava – se o 

trabalho, e a educação era imposta com uma mesma metodologia, exames e 

currículo a todos. De acordo com os autores a educação teve papel importante de 

homogeneização quando iniciou os movimentos de independência africanos, ficando 

estabelecida a existência das províncias e “tudo que conferisse alguma consciência 

de diferentes identidades nas diversas regiões era politicamente ameaçador” (Stoer 

e Cortesão, 1999. p 34. Rev. Nº 11). Desta maneira muitos professores foram 

socializados reforçando a idéia de homogeneidade de seus alunos. No entanto, com 

o passar dos anos a diversidade cultural ainda é um tema crescente haja vista que é 

decorrente das complexidades socioculturais, industrialização, globalização, de 

maneira que no âmbito escolar a heterogeneidade se faz presente, e provém da 

construção da escola de massa e da complexidade social, étnica e cultural. No 

entanto, na maioria das vezes o currículo das escolas não está preparado para lidar 

com tamanha diversidade e acaba ocorrendo problemas com alunos, professores e 

aprendizagem. De acordo com os autores é necessário um remanejamento 

curricular, de forma que os alunos possam compreender as diversas culturas, regras 
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e valores com criticidade e consciência exercendo a cidadania significativamente, 

não perdendo a raiz de sua cultura. Os autores concluem o texto atribuindo o 

funcionamento de uma escola democrática aos educadores, cabendo a eles 

tornarem sua prática pedagógica clara, coesa, investigativa, estando atenta a 

diversidade cultural, criando situações ativas de aprendizagens a seus alunos, não 

sendo apenas reprodutores de conhecimento. 

 

 

Artigo 6 – 1999 

PERRENOUD, Philippe. Formar professores em contextos sociais. Prática 

reflexiva e participação crítica. In: Revista Brasileira de Educação nº12. Vol. Ano 

1999 p 5. Disponível em: <www.anped.org.br>. Acesso em 13/07/2011. 

 

Neste texto, o autor apresenta a prática reflexiva e a participação crítica como algo 

primordial na formação de professores, antes, porém, nos chama a atenção para as 

mudanças na sociedade e o que estas implicam na escola e na formação dos 

professores, uma vez que cabe a escola preparar as pessoas para viverem em 

sociedade, no entanto, para que ela acompanhe as transformações sociais faz – se 

necessário uma escola eficaz onde a democratização do saber seja acessível a 

todos. De acordo com Perrenoud, para que haja o desenvolvimento efetivo da 

escola é preciso ampliar o nível de formação e profissionalização dos professores, o 

que para os grupos sociais que não tem nenhum interesse novo na eficácia da 

escola deixa aparente a ambivalência do caso, pois, a partir do momento que passa 

a exigir mais dos professores é imprescindível que se pague melhor estes 

profissionais e não querem gastar a mais por isto. Outro fator é o temor de que estes 

ao tornarem–se críticos e reflexivos em sua prática passem a exigir mais seus 

direitos. Para o autor o paradigma profissionalização, prática reflexiva e participação 

crítica não são unânimes entre esses profissionais porque não atende “nem à 

identidade ou ao ideal da maioria dos professores em função; nem ao projeto ou à 

vocação da maioria daqueles que se dirigem para o ensino” (Perrenoud, 1999. p.8 

rev. Nº12). O autor menciona também que os países em desenvolvimento buscam 

de seus professores uma prática reflexiva e uma participação crítica, ao passo que 

os países desenvolvidos esperam apenas que seus professores dêem aula, desta 

forma cabe às universidades formar professores críticos e reflexivos desde que suas 
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razões estejam atreladas a sua identidade e à edificação dos saberes através de 

programas de formação o qual articule teoria e prática com parcerias sólidas e 

engajadas no processo de formação de professores.  

  

 

Artigo 7 – 2000 

TANURI, Leonor Maria. História da formação de professores. In: Revista 

Brasileira de Educação nº14. Vol. Ano 2000 p 61. Disponível em: 

<www.anped.org.br>. Acesso em 13/07/2011. 

 

O texto apresentado fala de como foi o desenvolvimento do ensino normal e sua 

política educacional concebida pelo Estado e a discussão da formação de 

professores. De acordo com a autora, o empenho em constituir escolas específicas 

para formação de professores esteve atrelado ao interesse de institucionalizar a 

educação pública no mundo moderno com o propósito de expandir o ensino primário 

a população. Ao falar da criação da primeira escola normal no Brasil, Tanuri 

contextualiza o percurso da escola normal ao longo do tempo. O texto traz a 

informação de que as primeiras escolas normais no Brasil foram instituídas depois 

da reforma constitucional de 1834 pelas Províncias, as quais eram responsáveis 

pela instrução primária e secundária e que em 1835 foi estabelecida a primeira 

escola normal brasileira no Rio de Janeiro, onde o diretor exerceria também o papel 

de professor, cujo currículo deveria constar “ler e escrever pelo método 

lancasteriano; as quatro operações e proporções; a língua nacional; elementos de 

geografia; princípios de moral cristã”, (Tanuri, 2000, p.64, Rev. Nº14). Antes, porém, 

em 1820, já havia preocupação com a formação docente. Esta formação se dava 

através do ensino mútuo, sem nenhum embasamento teórico apenas prático. Outras 

informações sobre a consolidação e expansão das escolas normais são 

mencionadas pela autora no texto, de acordo com o processo histórico até a LDB de 

1996 que efetivou a formação de professores das séries iniciais ao nível superior, 

ficando o curso normal de nível médio como formação mínima até o final de 2007. 

Tanuri enfatiza a importância de resgatar o processo histórico, uma vez que este 

possa contribuir no entendimento das questões atuais a respeito da formação de 

professores, e não somente as questões relacionadas ao projeto pedagógico e o 
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local onde acontece esta formação, sejam, Universidades ou Institutos Superiores 

de Educação. 

 

 

Artigo 8 – 2001 

LELIS, Isabel. Profissão docente: uma rede de Histórias. In: Revista Brasileira de 

Educação nº17. Vol. Ano 2000 p 40. Disponível em: <www.anped.org.br>. Acesso 

em 13/07/2011. 

 

Neste texto, Isabel Lelis – doutora em educação (PUC-RJ), apresenta resultado de 

sua pesquisa de doutorado, que investiga a polissemia do magistério entre mitos e 

histórias (1996). Ela realizou seu trabalho pesquisando a trajetória de vida de 

professores das séries iniciais do ensino fundamental público e privado na cidade do 

RJ. Lelis nos diz que a vontade em pesquisar a trajetória de vida de professores das 

series iniciais surgiu através do descontentamento com o discurso a respeito das 

práticas do magistério, o qual desqualificava os saberes destes e também a falta de 

técnica e o compromisso no dever de ensinar setores das camadas populares. 

Constatou através de depoimentos que é necessário que o processo de 

profissionalização da profissão docente seja pensado além do espaço acadêmico e 

políticas de estados, uma vez que muitos professores ficam impossibilitados de 

assumir cargos conquistados em aprovação de exames em concursos públicos por 

não terem experiência comprobatória. Segundo Lelis é muito significativo pesquisar 

a respeito da vida de professores porque dessa forma, pode-se entender o 

desenvolvimento profissional, onde se constata que a falta de tempo devido à 

jornada de trabalho e a falta de investimentos em cultura e lazer influenciam no 

desempenho profissional destes.  Outra característica observada é a de que o 

magistério das séries iniciais foi historicamente associado ao dom. O entendimento 

de que somente as mulheres possuíam habilidade para o trato com as crianças, em 

função da possibilidade da maternidade. Fica evidente a questão do gênero, ou seja, 

a presença feminina no magistério. Isso possibilitou a inserção da mulher no 

mercado de trabalho, conciliando trabalho, estudo e a informalidade da profissão, 

visto que muitas das entrevistadas relataram trabalharem dando “aulas” particulares 

para alunos com dificuldade de aprendizagem antes de tornarem-se professoras. A 

autora conclui dizendo que é importante compreender as diferentes posições 
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ocupadas pelos professores relacionados a recursos que dispõe e construíram suas 

histórias, não havendo, portanto um único profissionalismo, mas várias maneiras de 

vivenciar a docência, de forma particular, com características próprias, de modo que 

as políticas públicas sejam voltadas para valorização do magistério e seus diferentes 

significados.  

 

 

Artigo 9 – 2002 

PRETTO, Nelson de Luca. Espaço Aberto. Formação de professores exige rede! 

In: Revista Brasileira de Educação nº20. Vol. Ano 2002 p 121. Disponível em: 

<www.anped.org.br>. Acesso em 13/07/2011. 

 

O texto apresentado é síntese dos resultados de uma pesquisa realizada pelo autor 

a respeito das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), presente nas 

escolas e também na formação de professores. Segundo o autor estas devem 

atender as necessidades e os desafios contemporâneos relacionados ao sistema 

educacional. Pretto faz referência à situação da internet no Brasil e as políticas 

públicas a ela relacionadas no âmbito educacional, visto que, pouco se tem feito 

para conectar as escolas a internet, assim como a desvalorização de formação 

contínua dos professores, atribuindo a eles o não funcionamento do sistema “culpam 

os professores pelo desânimo, pela falta de interesse em usar as chamadas novas 

tecnologias de informação e comunicação. Culpam as universidades públicas por 

não darem conta de uma formação mais adequada para esse mundo tecnológico’’ 

(Pretto, 2002. p125 rev.nº20). Segundo Pretto, essas atribuições aos professores 

acontecem desde a implantação do livro didático, em que, de acordo com pesquisas 

realizadas pelo mesmo autor, as editoras diziam que os livros eram de má qualidade 

devido à demanda dos professores, e hoje, se faz o mesmo em relação aos 

computadores em desuso nas escolas. Para o autor as escolas e os professores 

devem ser o centro das políticas públicas, para que de fato ocorram mudanças 

significativas na educação, com projetos diferenciados e que o professor seja visto 

como profissional. Quando fala das TIC Pretto enfatiza que o programa TV Escola 

poderia ser um ótimo material de comunicação no sistema educacional, no entanto, 

é necessário que as instituições públicas, formadoras de professores, tivessem mais 

envolvimento com o programa citado anteriormente, além de que, desde a 
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implantação deste, em 1995, não houve um trabalho efetivo da Secretaria de 

Educação a Distância do MEC, envolvendo as faculdades de educação, não 

somente neste programa, mas também com o PROINFO. “ Essa sempre foi a 

tônica do que se ouvia nas reuniões com o MEC e com as secretarias de educação, 

as quais, parece que recebendo uma orientação muito clara e precisa, desejavam 

afastar de forma contundente qualquer possibilidade de uma aproximação 

institucional mais intensa com as universidades públicas’’ (Pretto, 2002. P 127. Rev. 

Nº 20). Com relação à educação a distância, o autor diz que há conflitos entre o 

governo federal e as universidades, pois, existe uma pressão para implantação de 

programas de educação a distância por parte do governo para formar professores 

em nível superior  e as universidades, principalmente as públicas, procuram um 

modo eficaz do uso da educação a distância. Pretto conclui afirmando que as TIC 

podem ajudar nas transformações da educação brasileira, porém, não se deve 

atribuir a elas somente essas mudanças, cabem aos professores não apenas o 

repasse das informações recebidas e sim uma atuação que eleve o trabalho docente 

e a profissão. 

 

 

Artigo 10 – 2003 

CAVALCANTE, Lucíola Inês Pessoa. Formação de professores na perspectiva de 

Movimento dos Professores Indígenas da Amazônia. In: Revista Brasileira de 

Educação nº22. Vol. Ano 2003 p 14. Disponível em: <www.anped.org.br>. Acesso 

em 13/07/2011. 

 

O texto traz como informação estudos e análises dos relatórios do Movimento dos 

Professores Indígenas da Amazônia, hoje, chamado de Conselho dos Professores 

Indígenas da Amazônia (COPIAM) relacionados a políticas educacionais, onde são 

apresentados pela autora resumidamente em ordem cronológica do 1º ao 13º 

encontro. Segundo Cavalcante, ao analisar os relatórios constatou que a escola é 

um elemento fundamental na busca do respeito e reconhecimento político, social e 

cultural indígena, porém, desde que tenha clareza do seu papel formador, 

oferecendo a estes profissionais, educação continuada permanente, de modo que 

leve a reflexão e atenda as necessidades específicas, além da compreensão do 

processo de formação, não só nas escolas, mas também nas demais organizações 
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sociais e que o educador indígena possa transformar a realidade a sua volta com 

criticidade e consciência da sua prática garantindo o respeito à cidadania indígena.  

 

 

Artigo 11 – 2004 

LEITÃO, Cleide Figueiredo. Buscando caminhos nos processos de 

formação/autoformação. In: Revista Brasileira de Educação nº27. Vol. Ano 2004 p 

25. Disponível em: <www.anped.org.br>. Acesso em 13/07/2011. 

 

O artigo nos leva a refletir sobre o contexto que envolve a formação de professores 

de jovens e adultos, considerando a especificidade cultural, assim como, os saberes 

presentes no cotidiano e a diversidade de cada um.  Ao falar das questões a 

respeito do processo de autoformação de educadores a autora partilha no texto a 

experiência de oito anos com dois grupos de educadoras e educadores, chamados 

de Coletivos de Autoformação, cujos objetivos era mediar às práticas e refletir a 

respeito de teorizar a ação.  Antes, porém, a autora nos informa que os Coletivos de 

Autoformação surgiram após uma pesquisa intitulada Confronto de Sistemas de 

Conhecimentos na Educação Popular, e depois da realização desta foi feito um 

mapeamento de algumas experiências relacionadas à educação de jovens e adultos 

nos estados de Pernambuco e Rio de Janeiro. Segundo a autora, mesmo com os 

avanços das concepções de educação, pode–se observar que estas não mudam 

significativamente as práticas e tão pouco garantem um melhor desempenho no 

aprendizado se na prática dos educadores não houver interesse e participação dos 

envolvidos para que a mudança aconteça, pois, a educação acontece com o 

envolvimento dos professores e alunos, sendo necessário que as propostas de 

formação de professores ofereçam condições que possibilitem um processo de 

autoformação reflexivo, além dos cursos, seminários e palestras habituais. A autora 

menciona que as práticas pedagógicas dos educadores  tem que ser considerada na 

totalidade, haja vista, os diferentes tipos de formação o qual cada um se insere. Ela 

relata também a troca de experiências durante os encontros, em que as práticas 

vivenciadas entre os participantes serviram como guia de todas as ações 

possibilitando o exercício democrático e dinâmico durante todo o processo de 

Autoformação.    
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Artigo 12 – 2006 

BARRETO, Raquel Goulart. et al. As tecnologias da informação e da 

comunicação na formação de professores. In: Revista Brasileira de Educação 

nº31. Vol.11 Ano 2006 p 31. Disponível em: <www.anped.org.br>. Acesso em 

13/07/2011. 

 

O artigo traz informações sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

na formação de professores. A presente pesquisa foi realizada utilizando o estado 

da arte por meio do mapeamento de documentos, tais como dissertações, teses e 

artigos relacionados à educação e tecnologia entre 1996 e 2002. Os autores 

comentam no texto os resultados de gráficos sobre as TIC e seu uso na Formação 

de Professores analisando como o tema foi abordado nas Teses e Dissertações 

(T&D). De acordo com Barreto et al, foi observado um aumento das Teses e 

Dissertações a respeito das TIC na formação de professores no período de 2000 a 

2002 devido ao crescimento destas nas práticas sociais e implementação nas 

políticas educacionais. Os autores indicam que os estudos de caso estão presentes 

em quase metade das T&D analisadas, e as referências bibliográficas usadas pelos 

pesquisadores são de autores que versam sobre as questões das TIC no âmbito 

educacional. Os autores também fazem uso do trabalho de autores que não 

discutem o tema TIC, mas foram mencionados por ser referência sobre o tema 

aprender e ensinar. Segundo os autores, mais da metade dos trabalhos analisados 

dizem respeito a Educação a Distância (EAD). São apresentadas interpretações 

divergentes em relação ao uso da EAD. Alguns autores apontam problemas no uso 

da EAD, outros indicam possibilidades favoráveis em relação à formação de 

professores. Estes apresentam a EAD como uma opção metodológica para a 

formação de professores desde que bem elaborada, possibilitando o crescimento de 

professores formados. O outro grupo percebe que a EAD diminui a qualificação e 

capacitação na formação de professores, abreviando o processo, se configurando 

como uma proposta que atende as necessidades de mercado. Os autores  

apresentam também como resultado das pesquisas que no final de 2002 os estudos 

sobre a EAD diminuíram comparados com os estudos sobre esse tema no período 

imediatamente anterior. Em contraposição, no mesmo período, percebeu-se um 

acréscimo de estudos que assumiram o ensino presencial como objeto. A conclusão 
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que se chega, segundo os autores, é a de que as organizações acerca das TIC na 

formação de professores ficam cada vez mais complexas e desta maneira, outras 

leituras podem ser feitas sobre o tema.  

 

 

Artigo 13 – 2008 

FERREIRA, Fernando Ilídio. Reformas educativas, formação e subjetividades 

dos professores. In: Revista Brasileira de Educação nº38. Vol.13 Ano 2008 p 239. 

Disponível em: <www.anped.org.br>. Acesso em 13/07/2011. 

 

O texto aborda as reformas educativas e as implicações destas no sistema 

educativo acerca da formação contínua de professores e o papel das instituições de 

ensino superior no que se refere à formação destes profissionais. O autor ressalta 

que os professores reproduzem os discursos acadêmicos e que ao invés de 

contribuírem para reflexão de suas práticas, acabam por oculta-la, visto que os 

estudos estão voltados às políticas e práticas de outros níveis de ensino e não sobre 

a própria cultura acadêmica. Segundo Ferreira, as idéias relacionadas às mudanças 

tanto da escola como da educação, estão atribuídas aos gestores, de maneira que 

os professores ficam alheios ao fato do que realmente precisa ser mudado, pois, 

acredita-se que o bom desempenho dos professores está atrelado aos documentos 

elaborados e não a partir dos trabalhos desenvolvidos por eles junto aos alunos. “A 

idéia de que as boas práticas são práticas de gestão povoa hoje o imaginário 

docente. Mesmo falando-se muito em autonomia, é a vertente gestionária que tem 

estado no centro das preocupações das escolas e dos agrupamentos de escolas, 

designadamente com instalação de órgãos, a realização de reuniões e a elaboração 

de documentos escritos” (Ferreira, 2008. p 248. Rev. Nº 38. Vol.13). O autor conclui 

dizendo a formação contínua de professores deve ser entendida como educação de 

adultos com preceitos participativos e democráticos para uma ação educativa eficaz 

superando as crenças relacionadas às boas práticas citadas anteriormente no que 

concernem as reformas educativas. 

 

 

Artigo 14 – 2009 



26 

 

SAVIANI, Dermeval. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos 

do problema no contexto brasileiro. In: Revista Brasileira de Educação nº40. 

Vol.14  Ano 2009 p 143. Disponível em: <www.anped.org.br>. Acesso em 

13/07/2011. 

 

Em seu artigo, Saviani fala sobre os problemas da formação de professores no 

Brasil sob os pontos de vista histórico, onde contextualizou a necessidade da 

formação docente nos séculos XIX e século XX, articulando a questão pedagógica 

com a transformação da sociedade, onde delimitou e analisou os períodos históricos 

sobre a formação de professores no Brasil, e teórico, onde comenta os modelos de 

formação docente na história da formação de professores, os dilemas da formação 

de professores e os riscos e possibilidades para a educação infantil e séries iniciais 

do ensino fundamental em nível superior, e também sobre educação especial. O 

autor conclui dizendo que a formação de professores não deve estar separada das 

condições de trabalho vivenciada pelos professores, uma vez que estas dificultam a 

formação, assim como, anulam as ações dos profissionais, desta maneira, é 

necessária uma formação que possibilite condições adequadas de trabalho e que a 

educação se torne prioridade na distribuição de recursos, fazendo com que a 

docência se torne uma profissão atrativa para jovens e que estes invistam em cursos 

de longa duração e pós-graduação, só assim, muitos problemas sociais serão 

resolvidos.    

 

 

Artigo 15 – 2010 

FISCHMAN, Gustavo E. ; SALES, Sandra Regina. Formação de professores e 

pedagogias críticas. É possível ir além das narrativas redentoras? (trad. Celina 

Frade). In: Revista Brasileira de Educação nº43. Vol.15 Ano 2010 p 7. Disponível 

em: <www.anped.org.br>. Acesso em 13/07/2011. 

 

O artigo apresentado traz reflexões a respeito da pedagogia crítica nos cursos de 

formação de professores. Vista nas narrativas apresentadas, como redentora. Desta 

forma os professores e as escolas são tidos como aqueles que responderão e 

resolverão “todos” os problemas de ordem social. A escolarização seria nessa 

perspectiva a “panacéia” de todos os males. O autor começa o texto mencionando o 
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que aconteceu ao final de um seminário sobre pedagogias críticas e políticas de 

educação (ministrado por ele), onde uma professora cujas opiniões eram referência 

positiva para os demais do grupo conclui que “após ler e discutir todos esses livros, 

não sei não, mas estou me sentindo triste, estou sentindo que, não importa o que 

aconteça, não podemos vencer” (Fischman, 2010. p 7. Rev. Nº 43. Vol.15).  De 

acordo com Fischman, as reflexões citadas elucidam as narrativas críticas que são 

praticadas em programas de formação de professores, onde este relaciona 

globalização, neoliberalismo e educação com esses discursos. O autor enfatiza que 

a experiência compartilhada anteriormente deve ser considerada, visto que muitos 

professores agem e pensam como Nancy, uma vez que os discursos neoliberais 

influenciam o que pode ser pensado sobre as escolas de maneira individual e 

competitiva onde “para muitos professores como Nancy, a ênfase neoliberal no 

individualismo, a mensuração e as soluções técnicas coincidem com uma 

caracterização comumente aceita do ensino como função redentora: ensinar e 

aprender são atos individuais que, quando devidamente executados, irão solucionar 

a maioria dos problemas associados à falta de educação formal” (Fischman, 2010. p 

11. Rev. Nº43. Vol.15). Segundo o autor os acontecimentos relacionados com a 

globalização neoliberal, originam vivências diferentes, pois, enquanto alguns 

professores e alunos não resolvem os problemas no cotidiano, outros, na mesma 

posição, testam opções didáticas para solucionar questões pedagógicas. Desta 

maneira, “um dos desafios mais importantes para as pedagogias críticas na 

formação docente é identificar e analisar os efeitos das múltiplas formas de 

opressão do cotidiano escolar sem provocar sentimentos de desesperança e perda 

do sentido de agenciamento nos futuros professores” (Fischman, 2010. p 12. Rev. 

Nº 43. Vol. 15). A conclusão a qual se chega, segundo o autor, é de que as 

pedagogias críticas precisam pensar além dos discursos redentores promovendo 

uma análise sobre globalização e neoliberalismo de modo que possa ser instruída 

nos cursos de formação de professores onde as práticas pedagógicas estimulem 

futuros educadores comprometidos com seus estudantes. 
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3 CAPÍTULO II 

 

 Este capítulo tem por objetivo interpretar alguns conceitos relativos à 

formação de professores presentes nos artigos citados no capítulo anterior. 

Considerando a abordagem apresentada pelos autores sobre o tema formação de 

professores, foram propostas quatro categorias para orientação da análise. São 

elas: formação inicial, profissionalização da profissão docente, prática docente e 

formação continuada.  

 Considerando a complexidade da temática formação de professores 

pretende-se a partir das categorias elencadas interpretar algumas das dimensões 

que compõem a formação de professores a partir das reflexões apresentadas pelos 

autores selecionados. É importante ressaltar que o tratamento do tema a partir das 

categorias não esgota as informações e discussões constantes nos textos 

selecionados. Na seqüência será apresentada cada uma das categorias 

recuperando as informações presentes nos textos, utilizar-se-á também como 

fundamentação para discussão dessas categorias a produção teórica de autores de 

referência na área. 

 

 

3.1 FORMAÇÃO INICIAL 

 

 A literatura educacional define Formação Inicial como sendo o processo 

formativo desenvolvido em cursos de graduação, no caso da formação de 

professores, as licenciaturas constituem esse espaço. Dentre estes cursos 

destacamos o de Pedagogia criado no Brasil em 1939. Em relação à formação de 

professores, considera-se também como formação inicial aquela oferecida no nível 

médio com o curso normal. 

Esse processo de formação inicial se caracteriza por apresentar uma proposta 

pedagógica que agrega diferentes áreas de conhecimentos. Tradicionalmente são 

trabalhados fundamentos teóricos, metodologias de ensino e prática de ensino ou 

estágio. Muitos autores ressaltam a importância do estágio como eixo articulador da 

formação, ou seja, da proposta curricular do curso.   
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 Dos artigos selecionados quatro fazem referência à formação inicial, dois 

deles apresentam a dimensão histórica de construção dos espaços de formação 

inicial de professores, priorizando a história da escola normal. Os outros dois 

trabalham aspectos da proposta pedagógica relativa a essa formação. 

 Na formação inicial um dos aspectos assumidos como relevantes é o estágio. 

Segundo Marcelo (1998, rev. nº 9), os estágios de ensino concebem uma 

investigação sobre a metodologia de aprender a ensinar, não sendo possível falar de 

formação inicial sem mencionar os estágios de ensino. O autor define os estágios de 

ensino como “[...] estudo das características dos sujeitos, das interações que se 

produzem, das estruturas e conteúdos programáticos, dos fatores contextuais e dos 

papéis que comportam esses processos de formação prática” (Marcelo, 1998, p 54).  

 O autor menciona que os estágios de ensino podem ser considerados fonte 

de aprendizagem de modo que representam uma oportunidade de investigação da 

ação de aprender a ensinar.  Essa aprendizagem não se restringe aos estudantes 

em processo de formação para a docência, mais, também para os professores, 

aqueles que estão em exercício e recebem os estagiários. “Formam-se” também no 

trabalho com estágio os professores supervisores que orientam estes estudantes.  

 Sobre isso o autor nos diz que: 
 
 
Os professores supervisores e tutores representam dois conjuntos 
de pessoas de especial importância para o êxito dos estágios de 
ensino. Mas, para melhorar sua atuação, os estágios devem 
converter-se, também para eles, em uma ocasião para aprender a 
ensinar – nunca se acaba de aprender (Marcelo, 1998. p 65). 

 
 

 Segundo Marcelo o tempo de formação é também desenvolvimento 

profissional, uma vez que é esperado do professor iniciante a aquisição de 

conhecimentos e atitudes para que este possa desenvolver um ensino de qualidade. 

 Para o autor os três primeiros anos de ensino são fundamentais para 

afirmação da identidade pessoal e profissional do professor iniciante, pois estes 

precisam passar da condição de estudantes para professores. A afirmação da 

identidade pessoal e profissional exige do professor iniciante disposição para “olhar” 

com atenção o contexto em que está inserido e as relações pedagógicas que 

estabelece com os “seus” alunos e colegas de profissão.   
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 Outra autora selecionada nos textos da Revista Brasileira de Educação (RBE) 

foi Anne-Marie Chartier, segundo ela a qualidade da formação inicial cresceu 

bastante nos últimos 25 anos, a formação profissional para a docência que antes 

acontecia na escola normal, hoje se faz por meio de formação universitária.  

 Para a autora o tempo destinado à formação inicial é curto, visto que, ao 

expressar a experiência francesa, indica que “os três estágios práticos são 

insuficientes para dar a todos a experiência na condução de uma sala de aula, em 

todas as disciplinas e em todos os níveis” (Chartier, 1998, p 9). Essa diminuta 

formação inicial impõe um desafio na composição da proposta pedagógica ou do 

currículo no que respeita a seleção dos conhecimentos a serem tratados.  

 
 
Que conhecimentos sobre a língua e a aprendizagem, que 
competências profissionais sobre métodos de leitura e escrita devem 
ser oferecidos aos jovens professores? Como manter o equilíbrio 
entre conhecimentos teóricos e práticos? Esses problemas estão 
longe de serem resolvidos, pois o período de formação inicial é 
pequeno e os estudantes vêm de diferentes especializações 
universitárias. (Chartier, 1998. p 9) 
 
 

 Segundo a mesma autora, para o estudante no processo de formação inicial o 

estágio é bastante valorizado. Na compreensão dos estudantes o estágio é a parte 

prática, considerado como essencial para a formação. Já para os professores 

formadores o estágio é tido como uma atividade que agrega teoria e prática não 

sendo possível desvinculá-las. 

 Recuperando a literatura Azanha corrobora a análise sobre formação inicial. 

Segundo ele há muito tempo se discute em seminários e congressos qual é a 

formação ideal de professores para o ensino fundamental e médio. 

  Ao discorrer sobre esta questão o autor apresenta duas disposições que 

aparecem constantemente no tema formação de professores sendo elas: “o vezo 

centralizador das normas gerais e a fixação na figura individual do professor” 

(Azanha, 2004. p 369).   

 Neste contexto o autor enfatiza a dificuldade em se tentar prever como norma 

geral as características da formação de professores nas suas minúcias, 

considerando a diversidade de constituição dessa formação no território brasileiro. 

Segundo ele o mais adequado seria a indicação de princípios gerais que pudessem 

ser seguidos, conforme a condição e compreensão pelas instituições de formação. 
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 Em relação à segunda disposição, o autor ressalta que propor a formação de 

professores a partir de uma visão “abstrata” do que seja ou deveria ser este 

profissional, prejudica a constituição de uma proposta de formação adequada ao 

atendimento das especificidades.  

 Azanha nos diz que a formação do professor não deve ser pensada a partir 

da aplicação de um saber teórico.  

 
 
Não se trata de discutir a necessidade teórica ou prática de conceitos 
gerais abstratos, mas a utilidade que eles possam ter para 
fundamentar e orientar práticas docentes que devem ocorrer em 
situações escolares concretas diferentes entre si (Azanha, 2004. p 
371). 
 
 

 O autor faz referência à ruptura da escola contemporânea com a escola do 

passado, onde esta última sempre esteve orientada sob a concepção de que o 

professor ensina e o aluno aprende. 

  Desta maneira segundo Azanha, a atuação do professor não deve se resumir 

na formação teórica, de alguém que ensina. As propostas de formação devem 

formar professores capazes de enfrentar os desafios dessa escola atual. 

 Em meio aos debates sobre a formação de professores muito se tem falado 

das possibilidades presentes na utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação para enfrentar os desafios contemporâneos. 

 Segundo Pretto (2002, rev. nº 20), sabe-se que as TIC (Tecnologias da 

Informação e Comunicação) estão presentes em diversas áreas do conhecimento, 

as quais viabilizam e compartilham informações de modo que no espaço 

educacional as TIC aparecem como ferramenta na formação de professores através 

da educação à distância. 

 Quando fala do uso das TIC na educação, Pretto (2002 rev. nº 20) fala da 

relutância de articulação do sistema para implementação de programas como o TV 

Escola, considerado importante pelo autor na iniciação de elementos da 

comunicação no sistema educacional. 

Reforça ainda que as tecnologias de informação e comunicação auxiliam na 

mudança educacional brasileira, desde que não seja atribuída somente a ela as 

transformações deste processo de mudança. De modo que o professor não se torne 
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um transmissor das informações recebidas através das TIC e que não se contente 

com certificações aligeiradas. 

Sobre esse tema Pretto nos diz: 

 
 
De um lado, há uma pressão para que, rapidamente, programas de 
educação à distância sejam implantados como forma de solucionar o 
problema da formação – diria eu de forma mais direta: de 
certificação – e, de outro, um bom número de universidades, 
especialmente as públicas, ainda buscam refletir e encontrar um 
caminho mais sólido para o uso da educação a distância (Pretto, 
2002,  p. 127).    
 
 

Segundo o autor, as TIC devem atender as necessidades e os desafios 

contemporâneos relacionados ao sistema educacional  e ao professor que atue com 

liderança valorizando os muitos processos da formação docente.  

 

3.2 PROFISSIONALIZAÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE 

  

A profissionalização da profissão docente pode ser entendida como uma “conquista” 

histórica. O reconhecimento da profissão, do seu lugar social. A ação de ensinar não 

foi sempre reconhecida como profissão. Essa “profissão” foi diversamente valorizada 

na história. Na passagem do século XVIII para o XIX, no contexto europeu 

principalmente, começa a se firmar o movimento de profissionalização do magistério. 

 No contexto da organização dos sistemas nacionais de ensino, do processo 

de estatização, da elaboração de teorias pedagógicas, da proposição de métodos de 

ensino e materiais pedagógicos, em pleno século XIX a ação docente deixa de ser 

uma ação secundária e passa a exigir ação especializada e maior tempo de 

dedicação. Assim o exercício da profissão docente exige a elaboração de corpo de 

saberes e de técnicas e a elaboração de um conjunto de normas e valores.  

 Ao falar da profissionalização docente Lelis, (2000, rev. nº17) doutora em 

educação e professora do Departamento de Educação – PUC – RJ, nos diz que as 

pesquisas relacionadas à vida dos professores podem servir para diagnosticar o seu 

desenvolvimento profissional.  

 De acordo com Lelis a imagem social da docência está atrelada a 

“domesticidade”, de modo que a presença feminina na profissão esteve sempre 
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associada à vocação, sendo que esta “domesticidade” dificulta o processo de 

profissionalização docente. 

 
 
Pois, a sua superação implica não apenas na definição de outros 
padrões de remuneração, mas também na delimitação de 
competências, na institucionalização de requisitos do ponto de vista 
da formação inicial e do próprio exercício da atividade (Lelis, 2001. p 
45). 
 
 

 Outro fato é a necessidade de entendimento dos significados conferidos a 

profissão docente de modo que a profissionalização da profissão seja pensada além 

do espaço acadêmico. Quando se reporta às instituições formadoras, a autora 

menciona que estes espaços de formação devem oferecer qualificação acadêmica 

ressaltando a necessidade de discutir a complexidade da profissão docente.  

 Buscando na literatura autores/as que falam da profissionalização docente 

Abbud e Bussmann caracterizam o trabalho docente como uma atividade histórica e 

interativa cuja especificidade do trabalho do professor está no processo ensinar / 

aprender. 

 As autoras ressaltam que: 

 
 
Todos se educam e são educados nos diferentes tempos e espaços 
da vida social, mas o professor é aquele que tem por profissão, ou 
seja, por função social específica e especializada, realizar parcela 
significativa da atividade educativa que a sociedade considera 
relevante para sua conservação e transformação (Abbud e 
Bussmann, 2002. p 135). 
 
 

 De acordo com as autoras a essência do trabalho do professor é promover a 

interação da educação com relação ao “saberes do mundo”. A complexidade 

presente no processo educativo faz do professor um profissional que mobiliza 

habilidades pessoais, teóricas e práticas. 

 Segundo as autoras, baseado nas pesquisas sobre o trabalho docente e 

debates de professores a respeito da função docente intensificado com a Lei nº 

9.394/96, há um compromisso dos professores na elaboração e execução do projeto 

pedagógico. 

 Sobre isto Abbud e Bussmann destacam que “[...] é fundamental uma 

organização própria da escola, adequada à sua realidade e coerente com seus 



34 

 

propósitos, expressos e articulados teórica e praticamente no respectivo projeto 

pedagógico” (Abbud e Bussmann, 2002. p142). 

 Outro destaque apontado pelas autoras é a respeito do profissionalismo do 

trabalho docente o qual “entende–se que ele exija a construção de uma 

especificidade compatível com ideais da tarefa educativa dos profissionais da 

Educação, que se distingue da tarefa educativa das demais profissões da área 

social” (Abbud e Bussmann, 2002. p 142).     

  Segundo as autoras outra característica do profissionalismo docente é que 

este tem um aspecto social, evidente e intencional, de modo que o professor adquire 

uma postura de profissional que pensa e atua tornando-se pesquisador para poder 

produzir conhecimentos. 

 

 

3.3 PRÁTICA DOCENTE 

 

 A ação de ensinar sempre esteve vinculada à imagem do professor e o dever 

de aprender relacionado ao aluno, de modo que a essência do trabalho do professor 

é o ensino-aprendizagem.  

 Ao analisar os artigos na Revista Brasileira de Educação sobre formação de 

professores foram selecionados quatro artigos que fazem referência à prática 

docente. Os dois primeiros falam das relações afetivas entre professores e alunos e 

a troca de experiências entre os professores. Os outros dois artigos versam sobre as 

reflexões da prática docente acerca das mudanças sociais e curriculares no contexto 

escolar. 

 Em um dos artigos selecionados Marília Pinto de Carvalho (1999, rev. nº11) 

ao especificar as relações emocionais que envolviam professores participantes de 

sua pesquisa, evidencia que a maioria desses professores relatou que o 

relacionamento com as pessoas (entende-se aqui alunos) era tido como fator 

fundamental para o desempenho da profissão.  

 A autora destaca que 

 
 
Quando o professor ou professora não se envolvia diretamente no 
turbilhão emocional, era perceptível seu esforço exatamente para 
evitar esse envolvimento, evitar a emergência de temas, apelos e 
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sentimentos que considerava inadequados ou indesejáveis. E este 
era também, certamente, um esforço emocional (Carvalho, 1999. 
p18 e 19). 
 
 

 No entanto, de acordo com a autora esse envolvimento emocional acarreta 

desgastes e cansaços além de faltas e licenças médicas.   

 Por outro lado, para a maioria dos professores entrevistados esse 

envolvimento afetivo com os alunos era trazido por eles como realização e poder. 

 Sobre estas questões Carvalho afirma que: 

 
 

De toda forma, encontrar o equilíbrio entre desgaste e realização, 
as formas e os limites de seu próprio envolvimento com os alunos 
parecia ser uma das tarefas a serem aprendidas por cada professor 
individualmente, um dos desafios de seu desempenho profissional. 
[...]. Também os processos de formação inicial ou continuada pouco 
pareciam contribuir na preparação de professores e professoras 
para relacionarem-se de forma satisfatória e enriquecedora com as 
dimensões afetivas de seu trabalho; e não existiam espaços 
coletivos formais destinados a apoiá-los para enfrentar 
cotidianamente as tristezas e alegrias inerentes ao trabalho com as 
crianças (Carvalho, 1999 p 20).    

 
 

 Carvalho enfatiza que sendo o trabalho docente uma atividade relacional, é 

inevitável esse envolvimento emocional e as consequências deste no professor, 

mesmo que ele evite este vínculo afetivo. 

    Neste contexto a autora destaque que: 

 
 
Em face das dificuldades e dos desafios de um vínculo afetivo com 
os alunos, que crescem diante das condições concretas de exercício 
da docência já mencionadas, é muito compreensível que uma 
parcela de professores e professoras recue e busque um 
distanciamento psicológico, exibindo certa frieza ou secura diante 
dos alunos e do trabalho docente, numa postura que pode significar 
tentativas de preservar sua auto-estima, sua vida pessoal e até 
mesmo sua saúde e seu equilíbrio psíquico (Carvalho, 1999. p 21). 
 
 

           Outro ponto destacado pela autora é que as características familiares e as 

experiências pessoais dos professores que participaram da pesquisa estavam 

sempre presentes na sua prática.  

 Ao mencionar a respeito destas experiências, Carvalho cita duas professoras 

que expressavam maior envolvimento emocional com seus alunos e, que mais 
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clareza tinham a respeito de seus métodos. Estas professoras relataram que a 

articulação e elaboração desses métodos partiam das observações com os filhos. O 

resultado dessa observação era levado para a escola e também levavam para casa 

os saberes aprendidos na escola. 

  A autora enfatiza que a maioria dos entrevistados relatou que aprenderam o 

ofício na prática e na troca de experiência com outros professores, deixando em 

segundo plano a formação obtida nos espaços de formação inicial de professores, 

magistério ou curso superior. Aqui a prática docente, ou seja, a vivência da prática 

pedagógica é vista como o espaço que realmente forma. A construção teórica-

prática da formação inicial parece não permanecer como referência.  

 Outra autora selecionada que vem ratificar os desafios da prática docente é 

Polettini. 

 De acordo com a autora (1999 rev. nº 9) o professor ao se deparar com os 

novos desafios no trabalho tem que mudar sua prática. Seja para atender as 

mudanças sociais ou mudanças no âmbito escolar e muitas vezes esses professores 

sentem-se pressionados.   

 Para a autora essas mudanças e o desenvolvimento do professor é uma 

aprendizagem. De modo que: 

 
 
O desenvolvimento do professor é visto como um processo de 
aprendizagem durante toda a vida baseado na reflexão e crítica do 
pensamento e da prática, quando o professor passa por desafios e 
dilemas profissionais (Polettini, 1999. p 91). 
 
 

Polettini realizou um estudo sobre as percepções que professores têm de 

suas práticas, dentre os pesquisados a autora selecionou uma professora, 

experiência que apresentou no texto. A escolha segundo ela surgiu do interesse 

demonstrado por esta professora em mudar sua prática a partir da implantação de 

um novo currículo de matemática na escola que lecionava. Segundo Polettini, as 

pressões para mudança da prática ajudaram a professora a refletir sobre sua prática 

e a propor alternativas diferenciadas de ações na prática pedagógica. Esse 

movimento permitiu a professora um melhor desenvolvimento profissional e pessoal.     

 Para Perrenoud (1999 rev. nº 12) a prática reflexiva e a participação crítica 

são muitos importantes na formação de professores. De acordo com o autor é 

preciso ampliar o nível de formação e profissionalização dos professores. 
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 Outro autor selecionado na literatura que discorre acerca da prática docente é 

Maurice Tardif. De acordo com o autor o saber do docente não é somente a 

transmissão dos conhecimentos. O saber docente na definição do autor é um saber 

plural que integra os saberes disciplinares, curriculares, experienciais e 

pedagógicos.  

 Tardif ressalta que “a prática docente não é apenas um objeto de saber das 

ciências da educação, ela é também uma atividade que mobiliza diversos saberes 

que podem ser chamados de pedagógicos” (Tardif, 2002. p 37). 

   O autor define os saberes disciplinares como sendo aqueles que se estão 

presentes nas universidades em forma de disciplina de modo que “são transmitidos 

nos cursos e departamentos universitários independentemente das faculdades de 

educação e dos cursos de formação de professores” (Tardif, 2002. p 38).   

 Os saberes curriculares são definidos pelo autor como os que “apresentam-se 

concretamente sob a forma de programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) 

que os professores devem aprender a aplicar” (Tardif, 2002. p 38). 

 Ainda de acordo com o autor os saberes experienciais “são saberes 

específicos desenvolvidos pelos professores, baseados em seu trabalho cotidiano e 

no conhecimento de seu meio” (Tardif, 2002. p 39).  

 De acordo com pesquisas realizadas pelo autor, os professores valorizam os 

saberes que construíram no decorrer da carreira e segundo eles são esses saberes 

que os definem como profissionais, ou seja, definem sua identidade.  

 

  

3.4 FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 Entende-se por formação continuada as diferentes circunstâncias que tornam 

viáveis a aprendizagem para prática profissional docente de maneira que por meio 

de estudos e pesquisas os professores possam relacionar e conseqüentemente 

aplicar esses conhecimentos adquiridos no espaço escolar.  

 De acordo com Ferreira (2008 rev.nº38 vol. 13), na década de 1980 a 

formação contínua de professores esteve atrelada às instituições de ensino superior, 

sindicatos e associações profissionais, serviços centrais e regionais do Ministério da 

Educação de maneira informal e sem progressão na carreira com característica de 

atualização, e de forma voluntária. 
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 A respeito desta afirmação Ferreira destaca que: 

 
 
Na altura em que foi instituído o sistema formal de formação 
contínua, era mesmo no interior do associativismo sindical e 
profissional que se verificava maior apetência para a organização, 
em modalidades de encontros, jornadas, seminários, conferências e 
outros; esse campo de intervenção era percebido por seus 
promotores como uma forma de crescimento e afirmação das 
próprias estruturas sindicais e associativas junto dos professores e 
da opinião pública em geral. Em grande medida, as iniciativas de 
formação contínua que eram levadas a efeito pelas diversas 
entidades assumiam caráter de “actualização” dos professores, eram 
de freqüência voluntária, tinham caráter pontual e de curta duração e 
realizadas freqüentemente na forma de “jornadas pedagógicas” no 
início do ano letivo (Ferreira, 2008. p 240).  
 
 

O autor salienta que “o sistema formal de formação contínua de professores 

que vigora entre nós é fruto de um longo processo de discussão política, sindical e 

acadêmica e de produção legislativa” (Ferreira, 2008. p 244). 

Outra observação do autor é a de que a formação contínua assumiu caráter 

individual ficando difícil sua contextualização com as escolas e projetos. Desta forma 

Ferreira destaca que: 

 
 
Subordinado a uma lógica individual e instrumental e ao formalismo 
que decorrem da ligação à progressão na carreira, o sistema de 
formação contínua não tem sido propício, em suma, ao 
desenvolvimento de processos coletivos de aprendizagem 
referenciados aos contextos vivenciais (Ferreira, 2008. p 245).  
 
 

Diante desta afirmação o autor menciona o entendimento da formação 

contínua como educação de adultos enfatizando que os processos formativos sejam 

elaborados com ênfase na experiência e na aprendizagem dos professores.  

Ainda sobre formação continuada alguns autores têm indicado o uso das 

novas tecnologias ou TIC como alternativa para implantação de propostas dessa 

modalidade de formação. Como anteriormente salientado o uso das TIC agregam 

aspectos positivos e negativos quando o tema é formação de professores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao finalizar esse trabalho de pesquisa foi possível elaborar de maneira mais 

precisa as dimensões que compõem a formação docente.  O trabalho tinha por 

objetivo inventariar os artigos publicados na Revista Brasileira de Educação sobre o 

tema formação de professores e interpretar os principais conceitos relacionados ao 

tema presente nos artigos. 

 Acredito que os objetivos foram alcançados visto que responderam as 

questões que foram propostas.  

 O interesse em pesquisar sobre o tema surgiu a partir das observações e 

conversas informais com alguns profissionais em atuação e da observação da 

maneira como agiam e também dos relatos destes profissionais sobre seu processo 

de formação.  

 Durante a elaboração e execução desta pesquisa muitos conceitos foram 

trabalhados, alguns mais que outros. Diante desta afirmação não há como deixar de 

destacar o que mais me chamou a atenção e que acredito ser mais relevante sobre 

a formação de professores, a relação pedagógica que se forma no contato estudante 

e professor. Um dos conceitos que mais me tocou sobre o trabalho docente, foi o 

apresentado por Abbud e Bussmann. As autoras destacam a importância da 

presença física do professor no processo pedagógico para uma aprendizagem 

significativa. (Abbud e Bussmann, 2002). Essa presença física na verdade é aquela 

que permite materializar diferentes vivências, a intelectual, a valorativa, a afetiva. Os 

sujeitos em relação se formam e transformam. 

 
 
 A importância do contato pessoal no processo pedagógico põe por 
terra a idéia de que os professores são dispensáveis na era da 
informação e da tecnologia. É o professor que ajuda o aluno a 
transferir as informações, selecioná-las e torná-las significativas. É o 
professor que, pela relação e o diálogo imprime o sentido humano e 
comunicativo do processo de aprendizagem (Abbud e Bussmann, 
2002. p 143).  
 
 

 Enfim, é possível afirmar que este trabalho contribuiu satisfatoriamente na 

minha formação profissional. Ao buscar na literatura autores/as trabalhados na 

disciplina História da Formação de Professores durante o curso de Pedagogia pude 
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reavaliar alguns conceitos estabelecidos em relação à formação de professores e 

também algo que no decorrer do curso tenha passado despercebido. 

  A pesquisa realizada veio acrescentar novos conhecimentos na minha 

atuação como docente e crescimento pessoal, de modo que não podemos esquecer 

que a profissão docente exige dedicação, conhecimento e prazer.    
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