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RESUMO  

 

O presente trabalho de dissertação vincula-se ao Mestrado em Educação da Universidade 

do Vale do Sapucaí (Univás) e ao Grupo de Pesquisa em Educação e Gestão (GPEG), 

cadastrado no Diretório Nacional de Pesquisa (CNPq). Insere-se na Linha de Pesquisa 

“Práticas Educativas e Formação Docente”. Tem como objeto de estudo a 

profissionalização docente com o título: “Profissionalização docente: elementos e 

contribuições para a compreensão do status ‘profissional’ no magistério da educação 

básica”. Os objetivos da pesquisa consistiram em delinear e caracterizar a concepção de 

“profissional” atribuída ao professor, que tem permeado as pesquisas sobre 

profissionalização docente, tomando como recorte temporal o período 2006-2015 e os 

principais atos legais que regulamentam e regulam a educação básica no Brasil, no 

contexto das mudanças originadas do movimento de reforma. Procurou-se responder às 

questões: O que significa ser profissional? E o que é ser profissional da educação? A 

abordagem de pesquisa é quanti-quali, na perspectiva histórico-crítica. 

Metodologicamente, foram utilizados três procedimentos de pesquisa: a pesquisa Estado 

da Arte sobre o tema profissionalização docente, realizada no banco de dados da CAPES, 

a fim de identificar como o tema tem sido discutido em teses e dissertações no período 

delimitado; a pesquisa documental nos principais atos legais que regulamentam e regulam 

a profissão docente, a  saber: Constituição Federal (CF) de  1988, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), n.º 9394/96, Emenda Constitucional n.º 53, 2006, 

Resolução CNE/CP n.º1, 15/05/2006, Resolução n.º 2, 1º/07/2015 e Plano Nacional da 

Educação (PNE) 2014-2024, com o propósito de identificar, nos textos legais, como o 

“status profissional” é atribuído ao professor, e a revisão de literatura sobre a terminologia 

“profissional”, fundamentada na obra “Renascimento do Profissionalismo”, de Eliot 

Freidson (1998). Referentemente ao amparo teórico, os principais autores que embasaram 

a pesquisa são: Freidson (1998), Nóvoa (1991, 1992, 1995), Saviani (2009, 2010), Tardif 

(2012, 2013), Guathier (2006), Nuñez e Ramalho (2008), Ramalho, Nuñez e Guathier 

(2003), Oliveira (2004, 2010) e Weber (2003). Como resultados da pesquisa Estado da 

Arte, foram evidenciadas as seguintes categorias: 1º) formação de professor; 2º) 

identidade docente; 3º) regulação da profissão docente; 4º) valorização; 5º) condições de 

trabalho; 6º) saberes docentes; 7º) autonomia; 8º) fundamentos. Na pesquisa documental, 

destacou-se a categoria formação de professor (inicial e continuada), com exclusividade. 

Evidenciou-se que a lógica do profissionalismo está baseada no princípio ocupacional, 

no domínio de uma expertise e que as variáveis mais importantes para o profissionalismo 

são o Estado e o mercado, sendo a autoridade do conhecimento decisiva para constituição 

de “ser profissional”, ou seja, a formação profissional vai além da formação inicial e 

continuada, pois implica a legitimação do Estado e o reconhecimento social da profissão. 

 

Palavras-chave: Profissionalização docente. Profissional da educação. Profissionalismo 
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OLIVEIRA, Scheilla Guimarães de. Teacher professionalization: elements and 

contributions to the understanding of the 'professional' status in the teaching of basic 

education.2017. 174 f. Dissertation (Master of Education) UNIVÁS, Pouso Alegre: 2017. 

 

ABSTRACT 

 

The present work of dissertation is linked to the Masters in Education of the University 

of Vale do Sapucaí (Univás) and to the Group of Research in Education and Management 

(GPEG), registered in the National Directory of Research (CNPq). It is inserted in the 

Search Line "Educational Practices and Teacher Training". Its purpose is to study teacher 

professionalism with the title: "Teacher professionalization: elements and contributions 

to the understanding of the 'professional' status in the teaching of basic education". The 

objectives of the research were to delineate and characterize the concept of "professional" 

attributed to the teacher, which has permeated research on teacher professionalization, 

taking as a temporal cut the period 2006-2015 and the main legal acts that regulate basic 

education in Brazil, in the context of the changes originated from the reform movement. 

We sought to answer the following questions: What does it mean to be a professional? 

And what is it to be a professional in education? The research approach is qualitative, 

from a historical-critical perspective. Methodologically, three research procedures were 

used: the State of the Art research on the subject of teacher professionalization, carried 

out in the CAPES database, in order to identify how the topic has been discussed in theses 

and dissertations in the delimited period; Documentary research in the main legal acts 

that regulate the teaching profession, namely: Federal Constitution (CF) of 1988, Law of 

Directives and Bases of National Education (LDBEN), no. 9394/96, Constitutional 

Amendment no. 53, 2006, Resolution CNE / CP no.1, 05/15/2006, Resolution No. 2, 

1/07/2015 and the National Education Plan (PNE) 2014-2024, with the purpose of 

identifying, in legal texts, how the "professional status" is attributed to the teacher and 

the literature review on the "Professional" terminology, based on Eliot Freidson's 

"Renaissance of Professionalism" (1998). The main authors who supported the research 

were Freidson (1998), Nóvoa (1991, 1992, 1995), Saviani (2009, 2010), Tardif (2012, 

2013), Guathier (2006), Nuñez and Ramalho 2008), Ramalho, Nuñez and Guathier 

(2003), Oliveira (2004, 2010) and Weber (2003). As results of the State of the Art 

research, the following categories were evidenced: 1) teacher training; 2nd) teacher 

identity; 3rd) regulation of the teaching profession; 4th) valorization; 5th) working 

conditions; 6th) teaching knowledge; 7th) autonomy; 8th) fundamentals. In the 

documentary research, the category of teacher training (initial and continued) was 

highlighted, with exclusivity. It was evidenced that the logic of professionalism is based 

on the occupational principle, in the domain of an expertise and that the most important 

variables for professionalism are the State and the market, being the knowledge authority 

decisive for the constitution of "being professional", or in other words, vocational training 

goes beyond initial and continuing training, since it implies the legitimation of the State 

and the social recognition of the profession. 

 

 

Keywords: Teacher professionalization. Professional education. Professionalism 
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APRESENTAÇÃO    

O meu envolvimento com a temática profissionalização docente ocorreu em 

virtude de questionamentos sobre a formação de professores que foram surgindo durante 

minha trajetória, de quase trinta anos, no exercício do magistério. Nessa trajetória de 

estudo e pesquisa, atuando na Educação Básica e, também, em cursos de formação de 

professor no ensino superior – Pedagogia – em um Centro Universitário privado, 

localizado em uma cidade do Sul de Minas Gerais, há dez anos, a minha constituição 

como profissional da educação se deu permeada de tensões e indagações.  

A escolha desse tema de pesquisa origina-se do processo de significação e 

ressignificação pessoal e profissional, entre dilemas e desafios no exercício do trabalho 

educativo e do estudo. Foram muitas as perguntas e indagações que me acompanharam 

ao longo dessa trajetória profissional, renovando-se continuamente, mas permanecendo 

sem respostas e, ao chegar ao Mestrado em Educação, ansiava obter todas as respostas. 

Durante a trajetória do mestrado, houve um processo de construção, desconstrução e 

reconstrução, desde a formulação do projeto às experiências profissionais e pessoais. Esse 

fator exigiu, na apresentação deste trabalho, utilizar o pronome na primeira pessoa, por 

ser a materialização desse processo singular de aprendizado e constituição, também, 

particular de uma professora que assumia tornar-se pesquisadora.  

Dessa forma, este trabalho de dissertação de mestrado que ora apresentamos não 

se trata apenas de resultados de uma pesquisa e da descrição de processos metodológicos, 

objetivos e racionais, mas, também, de um processo de reconstrução de conhecimento. 

Como já descreveu Demo (1997), em sua teorização sobre o educar pela pesquisa, a 

pesquisa é um aprendizado que se funda no questionamento que leva à reconstrução do 

conhecimento, considerada o critério diferencial da pesquisa, englobando teoria e prática, 

bem como a filosofia que é a base do educar pela pesquisa.  

Foi somente em abril de 2015, no segundo semestre do mestrado, a partir das aulas 

e das leituras realizadas, que ocorreu a adaptação do tema para “profissionalização 

docente”, desviando das questões específicas da formação de professores para as questões 

da profissão docente. Porém, o primeiro semestre de 2015 foi ainda um momento de 

instabilidade e muitas ideias e, também, de encantamento pelas descobertas que eram 

feitas e vislumbravam novas perspectivas em relação à questão da profissão docente e, ao 

mesmo tempo, mostravam possibilidades de impactos diretos nas questões da formação 

dos professores. Foi assim que fui percebendo a nova dimensão da questão da formação 
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para a docência e do próprio exercício da profissão, diante do movimento de reforma que 

vem ocorrendo desde a década de 1990, do século passado, principalmente após a 

publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), n.º 9394, de 

1996.  

Como supervisora em uma instituição de educação básica da rede particular, o 

meu olhar se voltava para outras questões como a necessidade do pensamento reflexivo 

dos professores, a disposição para a formação continuada e outras. No entanto, as 

questões significavam, para mim, um problema pontual. Antes de iniciar o mestrado, não 

me chamava atenção a nova denominação do professor como “profissional da educação” 

e “trabalhador da educação”, tampouco as novas tendências das políticas educacionais do 

século XXI. Porém, em um segundo turno de atividade, trabalhando com formação de 

professores no curso de Pedagogia, a responsabilidade para com a capacitação daqueles 

alunos acenava para a necessidade de mudanças no perfil dos profissionais, para atuar na 

rede pública e privada de ensino.  

Dessa forma, entre inúmeras e diversificadas questões, ganhou forma a questão 

da profissionalização docente com foco no status “profissional” atribuído ao professor da 

educação básica (EC, nº 53/2006), particularmente, aguçada por investigar o que significa 

ser profissional da educação, na atualidade.  

Por fim, cabe também ressaltar que o processo de pesquisa não se deu de forma 

linear, no sentido de fazer um procedimento e depois o outro. Ao contrário, foi entre idas 

e vindas e, muitas vezes, alternando trajetórias, com bastante insegurança, mas com muito 

cuidado ao fazer os diálogos com os autores estudados e os dados coletados que foi 

possível fazer os melhores recortes, apontar os pontos chaves indicados ou revelados 

pelos autores e também pelos documentos, sempre munidos de um objetivo central que 

foi o de fornecer elementos para a compreensão do status profissional atribuído ao 

professor na conjuntura atual. 

O trabalho com o título “Profissionalização docente: elementos e contribuições 

para a compreensão do status “profissional” no magistério da Educação Básica”, que ora 

é apresentado, insere-se na Linha de Pesquisa Práticas Educativas e Formação do 

Profissional Docente do Mestrado em Educação da Universidade do Vale do Sapucaí 

(Univás) e vincula-se ao Grupo de Pesquisa em Educação e Gestão (GPEG), certificado 

pela Univás e cadastrado no CNPq.  
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho de Dissertação de Mestrado tomou como objeto de estudo uma 

questão que pode ser considerada recorrente na área da educação, desde as duas últimas 

décadas do século anterior, que é a profissionalização docente, também tratada como 

profissionalização do magistério da educação básica. Por não haver ainda uma definição 

e um consenso entre os pesquisadores dessa temática sobre as terminologias adotadas 

quando se referem à educação como profissão e ao profissional que nela atua, como 

revelado por Weber (2003) e, confirmado nesta pesquisa, e isso se revelando quando se 

trata dos atos normativos da educação, cabe ressaltar que a opção pela terminologia 

“profissionalização docente” pretende alcançar, também, os profissionais de outros níveis 

do ensino além da educação básica.  

Assim se deu a opção pela “Profissionalização docente” e não “profissionalização 

do magistério” no título desta pesquisa por entendermos que as duas questões que 

orientaram esta investigação se referem ao sujeito profissional e não ao seu campo de 

atuação, embora reconheçamos que os mesmos estão imbricados e só podem ser 

compreendidos nessa relação interdependente.  

Com o título “Profissionalização docente: elementos e contribuições para a 

compreensão do status “profissional” no magistério da educação básica”, procuramos 

evidenciar o foco deste estudo no magistério da educação básica, sem desconsiderar que 

a questão da profissionalização é recorrente também no ensino superior. Como 

demonstrado por Weber (2003) e Oliveira (2004), a questão da profissionalização da 

docência tem sido tema de destaque no cenário acadêmico, de modo geral, em nível 

internacional e nacional. 

No caso do Brasil, o tema tornou-se objeto de discussões e pesquisas, 

principalmente a partir da década de 1990, especificamente após a publicação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), n.º 9 394, de 1996, em um contexto 

de mudanças denominado “Reforma”, que tem sido caracterizado como de reestruturação 

dos sistemas educacionais e da própria profissão docente. Em seu conjunto, sobre as 

mudanças das últimas décadas, Oliveira (2004) e outros pesquisadores da área 

educacional as consideram uma tendência de reestruturação do trabalho docente e, assim, 

têm sido analisadas no contexto de um movimento maior que a autora aborda como “Nova 
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Gestão Pública” (NGP)1. Entretanto, foi possível observar, durante o estudo exploratório 

para a elaboração do projeto de pesquisa, que grande parte da discussão em torno da 

temática pesquisada, no Brasil, encontra-se vinculada às questões da própria educação e 

da formação de profissionais da educação para o exercício da profissão, o que de antemão, 

deixa evidentes os desafios deste trabalho de pesquisa, mas também a sua relevância, no 

sentido de contribuir para a sistematização de elementos e informações que possam 

contribuir com a discussão atual sobre a profissionalização docente.  

De início, é preciso destacar que, no centro das questões que perpassam a temática 

aqui abordada, encontra-se a figura do professor, independentemente da terminologia 

adotada. Como descreve Nóvoa (1999), desde os mais antigos registros sobre a educação, 

sistematizados ou não, encontra-se, de alguma forma, a figura do professor.  O termo 

“educação” vem do termo educare, tendo seu sentido e seu significado etimológico 

apreendido de acordo com a repercussão dos acontecimentos que marcaram e 

determinaram períodos, épocas, fatos, culturas, inovações, processos produtivos, entre 

outros, colocados na e pela construção de políticas, métodos, teorias e práticas, bem como 

de fontes documentais, objetos e temporalidades, como analisa Moran (2007).  

Diante do exposto, tomamos - como ponto de partida, neste trabalho de pesquisa 

- a premissa de que qualquer investigação relacionada às questões da educação e ao seu 

entorno, como é o caso desta pesquisa de mestrado, precisa considerar essa historicidade, 

amplitude e complexidade da profissão docente. Como afirma Moran (2007, p. 15), “todo 

empreendimento de pesquisa em educação não pode escapar dessas tramas e tessituras 

que constituem o espaço em que as sociedades encontram as suas formas de educar”.  

Segundo o autor, as sociedades, em seu tempo e espaço, sempre encontram suas 

formas de educar os cidadãos e as gerações para a convivência harmoniosa em sociedade, 

para o mundo do trabalho e para continuar aprendendo.  No entendimento do autor, 

quanto mais avançados e mais complexos se tornam os processos de ensinar, mais a 

sociedade explicita seus valores básicos fundamentais em cada momento histórico e, 

dessa forma, “define os lugares, os conteúdos e procedimentos válidos por meio de 

diretrizes políticas” (MORAN, 2007, p. 15). 

Portanto, desde os tempos mais remotos, e pela própria história da humanidade, a 

questão da educação do ser humano situa-se como agente mobilizador de discussões e 

                                                           
1 Sobre o tema “Nova Gestão Pública”, sugerimos: Revista Educação & Sociedade – Revista de Ciências 
da Educação – Volume 36 – Jul-Set. 2015. 
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questionamentos. Palco de considerações, as mais diversas, e também de 

questionamentos e expectativas por parte de inúmeros pensadores e idealizadores, a 

educação tem a sua trajetória histórica, com avanços e recuos e, como tal, sempre em 

movimento e inacabada, pois se trata de um processo que se estrutura em conformidade 

com as necessidades e ideologias da sociedade, que também está sempre em movimento. 

Consideramos, neste trabalho, essas características como constitutivas da especificidade 

da educação e da profissionalização docente.  

Dessa forma, diante do exposto, bem como dos seus desdobramentos no âmbito 

social, político e econômico, é possível generalizar que os princípios da educação, 

legitimados e assumidos pela sociedade, sofreram – e sofrem - ao longo dos anos,  grandes 

mudanças, com avanços e recuos, na intenção de singularizar o processo da educação 

formal e, ao mesmo tempo, ajustar-se às novas demandas da sociedade, como proposto 

por Moran (2007), uma vez que é possível considerar como consenso que ninguém, em 

qualquer parte do mundo, questione o valor da educação para o ser humano e para a 

sociedade. 

Na esteira da educação, insere-se, também, a profissão professor, que se apresenta 

com sua história, seus desafios, tensões, contradições e conquistas. Como analisado por 

Weber (2003), esse processo de reconhecimento foi se corporificando em políticas 

educacionais ao longo dos anos, visando a atender as necessidades e demandas da 

sociedade. Segundo Gatti, Barreto e André (2011), a educação - consagrada como direito 

subjetivo inalienável das pessoas - encontra, nesse cenário, seu grande suporte e as fortes 

reivindicações e as lutas por uma educação de qualidade para todos é a expressão da busca 

por esse direito.  

É nesse contexto que ganham destaque aqueles que trabalham com a educação, 

entretanto, o olhar se volta para os resultados educacionais. Ou seja, os olhares se voltam 

para a questão da qualidade da educação e, ao mesmo tempo, para a qualidade da 

formação dos professores, daí as questões da profissionalização docente. Nesse cenário, 

a questão da profissão docente, agora vinculada aos resultados educacionais, passa 

também a ser amplamente discutida pelos governos, por organismos multilaterais, como 

a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a UNESCO. Torna-se também tema de 

conferências internacionais como a de Jontiem (1990) e as demais que se sucederam nos 

últimos anos, constituindo-se objeto de considerações diversas, tanto do ponto de vista 
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teórico, quanto das articulações práticas que mantém com o desenvolvimento econômico 

e com as condições de vida das pessoas e da sociedade.  

Nessa conjuntura, a discussão em torno da formação e identidade do professor, da 

carreira docente e das próprias condições de trabalho dos profissionais da educação torna-

se objeto de pesquisa, em nível acadêmico e objeto de discussões na mídia. 

Principalmente, a educação básica é colocada no centro de políticas e programas 

educacionais como condição de desenvolvimento social e econômico, situada no plano 

dos relacionamentos que arquiteta com as diversas formas de conhecimento, com os 

processos produtivos, inovações tecnológicas e a vida cultural, e o professor passa a ser 

reconhecido como profissional do ensino ou profissional da educação. Passa-se a dar foco 

ao desenvolvimento de competências profissionais; dá-se grande ênfase à formação 

inicial e continuada para que o professor seja um profissional competente, sem dar um 

direcionamento mais objetivo do que significa ser um profissional para aquele que, até há 

bem pouco tempo, era visto como “educador”.  

Entretanto, todas essas mudanças devem ser compreendidas no contexto histórico 

da educação e da profissão docente, pois, como argumentado por Nóvoa (1991, p.15), 

historicamente, “a função docente desenvolveu-se de forma subsidiária e não 

especializada, constituindo uma ocupação secundária de religiosos ou leigos das mais 

diversas origens”. Para o autor, a segunda metade do século XVII é um período-chave na 

história da educação e da profissão docente, pois foi naquele período que ocorreu a 

estatização da educação. Somente a partir daí, em toda a Europa, passou-se a se preocupar 

com a formação de professor e, nessa condição, procurou-se esboçar o perfil do professor 

ideal.  

Diante desse histórico, é possível observar que, ao longo da história, a profissão 

professor ou profissão docente foi sendo atualizada e transformada, mas, até o momento 

atual, continua indefinida. No Brasil, a trajetória da educação e da profissão docente não 

foi diferente, mas - como descreve Cury (2008) - é na luta pela democratização da 

educação que, a partir da Constituição Federal (CF), de 1988, como expressão dos debates 

ocorridos no movimento tenso de ditadura militar, a educação se torna o primeiro dos 

direitos sociais (art. 6º da CF) do cidadão e a educação básica gratuita e obrigatória ganha 

a condição de direito público subjetivo para todos, como expressado nas palavras do 

autor: 

A busca pela redemocratização do país, à vista da brutal desigualdade na 

redistribuição da renda, à vista de um desenho pouco animador do pacto 

federativo, conduziu a uma impressionante mobilização popular. Renascem os 
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sonhos, crescem as expectativas, desenha-se a vontade de uma realidade mais 

promissora, mais democrática e mais justa. A Constituição de 1988 exibe, na 

proclamação de direitos da cidadania, na assinalação de novas obrigações do 

Estado, a vontade de fazer, no país, no presente, um acerto de contas com a 

modernidade, expurgando do passado um enorme passivo com a justiça e com 

a democracia (CURY, 2008, p. 1194-1195). 

 

A partir de então, a Constituição atual entende a educação como formação do 

cidadão ativo, trazendo uma concepção ampla sobre a educação democrática, de direito 

para todos, visando a que todos tenham acesso à educação e oportunidade de se formar 

como cidadão partícipe do processo democrático, nas relações políticas, sociais e 

econômicas, como rege seu art. 205:  

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

Nesse cenário, cabe observar que a profissão professor não ficou alheia a esse 

movimento de mudanças na educação, ocorrido para atender às novas demandas da 

sociedade atual no contexto de consolidação do neoliberalismo. A partir da década de 

1990, com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

n.º 9 394, de 1996 e, no contexto do movimento da reforma que se iniciara no Brasil com 

a publicação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (PDRAE, 1995), 

seguindo uma tendência internacional, o professor passa a ser reconhecido como um 

profissional2. Em 2006, por Emenda Constitucional (EC) n.º 53, o professor foi elevado 

ao status de profissional da educação, inserido na categoria trabalhador da educação na 

Constituição Federal do país. 

O projeto de Reforma do Estado Brasileiro se ancora em três eixos básicos, 

conforme relata Cária (2015), citando Bresser - Pereira (1998), a saber: privatização, 

publicização e terceirização. Esses eixos se enquadram na perspectiva neoliberal uma vez 

que o Estado brasileiro passa a se desobrigar, progressivamente, de parte das execução 

direta das políticas voltadas para a educação, formação e reprodução da força de trabalho 

e das políticas sociais, limitando-se a atuar apenas na definição e no controle. Neste 

sentido, a reforma pretende-se reforçar a governança, sendo esta entendida como a 

                                                           
2 Plano Diretor do Aparelho da Reforma do Aparelho de Estado (BRASIL, 1995), coordenado pelo então 
ministro da Reforma Luiz Carlos Bresser Pereira, segunda gestão do Governo Fernando Henrique 
Cardoso. Disponível em: 
<http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf> 

http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf
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capacidade do governo do Estado introduzir uma nova administração pública inspirada 

no modelo empresarial. 

De acordo com Weber (2003, p. 1126), desde a década de 1980, o professor da 

educação básica “passou a ser reconhecido como um dos principais agentes de mudança, 

seja da qualidade do ensino, seja da democratização da própria sociedade brasileira”, e 

esse reconhecimento é considerado pelo autor como o início do processo de 

profissionalização do docente, uma vez que esse reconhecimento foi-se “corporificando 

em políticas educacionais e em legislação, também, informou a luta das entidades 

representativas dos docentes”. O autor lembra alguns aspectos oriundos da produção 

acadêmica e do debate social que foram incorporados à Constituição Federal de 1988 e 

que são frutos desse movimento. Dentre eles, cita o resgate do concurso público, a 

garantia do padrão de qualidade como princípio da educação e a visão do docente como 

profissional do ensino.   

Após o impeachment do presidente Fernando Collor de Melo, em 1992, e o 

movimento de reorganização das forças políticas na constituição do governo - gestão 

Itamar Franco e, na sequência, governo Fernando Henrique Cardoso (1994) -, os preceitos 

neoliberais passaram a fundamentar as políticas econômicas e sociais também no Brasil, 

com repercussões significativas nas políticas educacionais adotadas a partir de então, as 

quais tinham como referência as prerrogativas da Declaração Mundial de Educação para 

Todos. É importante ressaltar que, desde o início da década de 90, do século passado, a 

questão educacional tem sido conduzida consoante as orientações internacionais 

pactuadas pelos organismos multilaterais, principalmente, na Declaração Mundial de 

Educação para Todos, originada da Conferência Mundial de Educação para Todos, 

ocorrida em março de 1990, sob a direção da UNESCO, UNICEF e o Banco Mundial.  

Nessa linha, o tema “valorização do professor” ganhou destaque nos discursos 

governamentais e em atos legais, como no Plano Decenal de Educação para Todos; 

constituiu-se um Plano Nacional de Educação (PNE) para o país, envolvendo o conjunto 

da educação nacional; instituiu-se a chamada “década de educação” com um apelo à 

unidade política entre governo e professores, para enfrentar o desafio da universalização 

e democratização da educação, bem como da melhoria da qualidade do ensino. À medida 

que a educação passa a conquistar espaço na agenda governamental como fator de 

desenvolvimento nacional, é natural que a profissão docente e o professor também se 

tornassem focos de atenção, como analisado por Weber (2003).  
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Segundo Weber (2003), esses aspectos que imputam importância e 

responsabilidade ao trabalho do professor foram reforçados da LDBEN, n.º 9 394, de 

1996, com a exigência de curso superior para a atuação no magistério da educação básica 

(o que foi mais tarde revogada), inclusive com a criação do Curso Normal Superior 

(também extinto em 2006), e com o reconhecimento do professor como profissional da 

educação e, além disso, oficializando grande ênfase na formação inicial e continuada. 

Como explica o autor, “ao longo desse processo, o docente dos anos iniciais do ensino 

fundamental passa a ser percebido, também, como um profissional que domina e organiza 

conhecimentos sistematizados, construídos e difundidos pela instância universitária [...]”. 

Nesse contexto, passa-se então à regulação da formação e capacitação para atuar no 

ensino fundamental, perspectiva que lastreia a LDBEN vigente.  

É nesse cenário que se concentra a principal motivação para a escolha desse tema 

como objeto de investigação, movida pela pretensão de buscar os significados do status 

“profissional” atribuído aos profissionais da educação, no contexto em que os professores 

também passaram a ser reconhecidos como trabalhadores da educação. Em acordo com 

Shiroma e Evangelista (2003, p. 27), consideramos que profissionalizar o professor 

remete à ideia de um trabalho que ainda não atingiu o status de profissão. Isso é muito 

evidente no dia do trabalho educativo na escola e em nosso convívio com os professores 

da educação básica, principalmente do Ensino Fundamental I e Educação Infantil. Muitos 

nem ao menos têm conhecimento de que, agora, são profissionais da educação, quiçá 

fazer questionamentos. Além disso, nem mesmo dentre aqueles que demonstram sabê-lo, 

não há indagações sobre o estatuto “profissional” ou sobre os sentidos que estão 

implícitos nessa terminologia.  

Também não se observa conhecimento e reflexão sobre as novas propostas e 

políticas de mudanças e/ou reformas nesse contexto de reconfiguração do papel da 

educação, da escola e dos profissionais da educação.  Essas discussões não chegam ao 

ambiente escolar da educação básica e, assim, eles continuam se autodenominando 

“educadores” e, em sua maioria, recebendo reforço nas próprias instituições de ensino 

superior que preparam para o exercício da profissão docente, no caso, os cursos de 

Pedagogia e Licenciaturas e os cursos de pós-graduação da área, sem se atualizarem com 

as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).  

Cabe ressaltar que, desde a sua versão de 2006, as DCN para os cursos de 

formação de professores vem dando ênfase à formação de profissionais da educação, 

sendo esse fenômeno consolidado na mais recente Resolução CNE/CP, Nº 2, de 1º de 



24 
 

 

julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada e seu Parecer CNE/CP Nº: 

2/2015 do Colegiado, aprovado em nove de junho de 2015.  

Merece ainda ressaltar o fato de que o termo “profissional” e seus correlatos 

“profissionalismo” ou “profissionalidade” são utilizados no dia a dia das pessoas para 

significar diversas coisas relativas ao comportamento, às competências e atitudes de 

pessoas que prestam algum tipo de serviço ou ocupa alguma função nas organizações 

públicas e/ou privadas, independentemente da área e da formação. E, assim, passam a ser 

utilizados no cenário educacional com essa indeterminação. 

Esses elementos aqui elencados são considerados básicos e salutares na 

justificativa da escolha do tema “profissionalização docente” como objeto de estudo nesta 

pesquisa para dissertação de Mestrado. Isso porque se, por um lado, esse redesenho de 

políticas para educação tem acenado para novas concepções de educação e de profissão 

no exercício do magistério e/ou da docência, em todos os níveis, com profundas 

repercussões nas políticas de formação de professor e regulação da profissão, por outro 

lado, percebe-se também que não há ainda uma conscientização dos profissionais da 

educação sobre as mudanças que estão em curso na própria profissão. 

Assim, a hipótese que norteou esta pesquisa é a de que o professor ainda não vê o 

seu trabalho como uma profissão e, portanto, também não se vê como profissional. Além 

disso, assim como a profissão docente ainda se encontra indefinida, como demonstrado 

por Nóvoa (1995), Tardif (2013) e Oliveira (2004), entre outros, existe também uma 

indefinição do status “profissional” atribuído ao professor, como trabalhador da 

educação, há mais de uma década. Segundo Tardif (2013), o trabalho do professor 

comporta ainda, atualmente, formas de realização e de organização que remontam há 

vários séculos, devido à indefinição da profissão professor. Na percepção do autor, o 

professor ainda caminha entre a vocação e o ofício, tendo a profissionalização um longo 

caminho a percorrer. 

Ademais, partimos ainda do princípio de que a terminologia “profissional”, no 

contexto do movimento atual da profissionalização docente, chega ao cenário educacional 

carregada de significados, que são deslocados do seu próprio campo de origem, que é o 

empresarial ou mercado, bem como de outras áreas do conhecimento, possibilitando, 

dessa forma, diversas interpretações que podem levar a uma aceitabilidade ou resistência 

no que se refere à identificação do magistério como profissão. 
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Nesse cenário e com o propósito de contribuir para desenredar essa nomenclatura, 

na perspectiva recentemente inserida na educação e, para melhor compreender os 

aspectos que envolvem a discussão sobre a profissionalização docente, especificamente, 

com foco no magistério da educação básica, propomos as seguintes questões nesta 

pesquisa: O que significa ser profissional? E o que significa ser profissional da educação? 

Essas questões se desdobraram em outros questionamentos tais como: quais mudanças 

estão sendo introduzidas no processo de formação do professor, tendo em vista a questão 

da profissionalização? Como essas mudanças vêm sendo introduzidas no trabalho docente 

e no processo de representação da identidade dos profissionais do magistério?  

Diante dessas questões, a pesquisa foi desenhada partindo do princípio de que é 

necessário, primeiramente, buscar compreender os sentidos do termo “profissional” em 

seu campo de origem para, em um segundo momento, confrontá-los com as questões 

atuais do magistério e da profissionalização docente, considerando questões históricas da 

educação, ainda mal resolvidas ou não resolvidas, como são exemplos os desafios da 

educação apontados por Brzezinski (2008), relacionados a seguir: as próprias 

contradições postas pelas políticas de formação e profissionalização docente; a 

precariedade das condições de trabalho dos professores; a massificação e o pauperismo 

em que se encontram grande parte das escolas públicas; a desvalorização profissional e a 

degradação do status profissional. No que se refere aos dois últimos desafios, a autora 

entende que a situação é decorrente dos baixos salários da profissão e da falta de 

perspectivas de trabalho mais digno, além dos conteúdos cada vez mais fragilizados, 

devido a práticas fragmentadas e à cultura negativista e autoritária das escolas.  

Diante das questões propostas, esta pesquisa tem como objetivo central delinear e 

caracterizar a concepção de “profissional” atribuída ao professor, que tem permeado as 

pesquisas sobre profissionalização docente no período 2006-2015 e os principais atos 

legais que regulamentam e regulam a educação básica no Brasil, no contexto das 

mudanças originadas do movimento de reforma.  

Como objetivos específicos, selecionamos: a) Identificar os principais enfoques 

das publicações acadêmico-científicas sobre profissionalização docente, publicadas no 

banco de dados da CAPES; b) Apontar, nos documentos tomados como objeto de estudo, 

as denominações atribuídas ao professor; c) Analisar descritivamente, na perspectiva da 

sociologia das profissões (FREIDSON, 1998), o significado do termo “profissional”, no 

contexto da evolução do histórico da “profissão”.  Considerando o aspecto amplo que o 

termo “profissional” envolve, foram também de interesse deste estudo identificar os 
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sentidos de alguns termos considerados correlatos da terminologia “profissional”, a saber: 

profissão, profissionalismo, profissionalidade, profissionalização.   

Tendo em vista as questões e os objetivos propostos nesta pesquisa, 

metodologicamente neste trabalho, optamos pela abordagem quanti-quali e a perspectiva 

histórico-crítica, entendendo-a como a relação dialética entre a educação e a profissão, ou 

seja, entre os sujeitos profissionais e a sociedade, o Estado e o mercado. Segundo 

Creswell ( 2010), o emprego da combinação de abordagens qualitativas e quantitativas 

nas ciências sociais e humanas ganhou popularidade devido ao fato de que a metodologia 

da pesquisa continua a evoluir e a se desenvolver, e os métodos mistos são outro passo 

adiante, importantes em muitas circunstâncias para abarcar o fenômeno ou a realidade 

investigada. 

Foram utilizados três procedimentos de pesquisa: a pesquisa “Estado da Arte”, a 

análise documental e a revisão de literatura, especificamente, a obra “Renascimento do 

Profissionalismo” (FREIDSON, 1998). Relativamente ao aspecto qualitativo, Chizzotti 

(2003) explica que a pesquisa qualitativa não exige uma estrutura rígida a ser cumprida 

de modo linear, entretanto, após o trabalho de coleta de dados, para capturar os 

significados patentes ou ocultos do objeto de pesquisa, exige-se do pesquisador uma 

atenção sensível na interpretação e tradução dos dados, com perspicácia e competência 

científicas. 

Essa forma metodológica foi planejada a fim de fazer uma triangulação de dados, 

tendo no cerne o propósito de responder à questão central da pesquisa e, assim, atingir os 

objetivos propostos. Dessa forma, cabe enfatizar que, metodológica e didaticamente, a 

pesquisa se desenvolveu em três partes distintas, mas independentes para a análise, cada 

uma delas correspondendo a um procedimento e a um objetivo específico; realizadas sem 

linearidade, e todas na direção do objetivo primeiro da pesquisa.  

No caso, uma parte refere-se à pesquisa “Estado da Arte”, sobre o tema 

profissionalização docente, em teses e dissertações coletadas no banco de dados da 

CAPES; a outra, ao aprofundamento teórico sobre o termo “profissional” e seus correlatos 

na perspectiva da Sociologia das Profissões, investigada por Freidson (1998), e a terceira 

parte refere-se à pesquisa documental, para identificar como os principais atos legais que 

regulam a educação e a profissão do magistério vêm definindo o perfil do profissional 

que atua no magistério da educação básica e a própria profissão docente. Com essa 

triangulação, procuramos delinear a concepção da terminologia “profissional” aplicada à 

educação e o novo perfil de professor que se almeja como profissional, a partir dos 
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referenciais teóricos selecionados, dos documentos legais que regulam a profissão do 

magistério e das pesquisas coletadas por meio da metodologia Estado da Arte.  

Diante desse desenho de pesquisa, os principais autores tomados como amparo 

teórico são: Freidson (1996, 1998), Nóvoa (1991, 1995, 1999, 2003, 2009), Saviani 

(2009, 2010), Libâneo (2003), Tardif (2012, 2013), Guathier (2006 ), Nuñez e Ramalho 

(2008), Ramalho, Nuñez e Guathier (2003), Oliveira (2004, 2010) e Weber (2003).  

Como recorte temporal, escolhemos o período a partir de 1990, por ser a década 

da publicação da LDBEN, n.º 9394/1996, e também por ser considerada a “década da 

reforma” na educação. Segundo Oliveira (2004), são reformas que acontecem não apenas 

no Brasil, mas nos demais países da América Latina e que têm trazido mudanças 

significativas para os trabalhadores docentes. “São reformas que atuam não só no nível 

da escola, mas em todo o sistema, repercutindo em mudanças profundas na natureza do 

trabalho escolar”, bem como na profissão (OLIVEIRA, 2004, p. 1128). 

Especificamente, a pesquisa “Estado da Arte”, teve como recorte temporal o 

período compreendido entre 2006-2015, que foi a década da Emenda Constitucional n.º 

53, de 19 de dezembro de 2006, que, dentre outras providências, no art. 206, inseriu o 

professor na categoria “trabalhadores da educação” e o elevou, oficialmente, ao status 

“profissional”, institucionalizando a profissionalização do magistério,  

Para uma organização congruente que atenda aos objetivos deste trabalho, optou-

se por estruturar este texto em cinco seções, além da apresentação, introdução e das 

considerações finais, como se encontra descrito a seguir: 

Na introdução, apresentamos o desenho da pesquisa: o objeto de pesquisa, os 

objetivos, metodologia, amparo teórico, recorte temporal, justificativa, cenário e as 

questões que impulsionaram a escolha do tema. 

Na primeira seção, descrevemos as abordagens metodológicas e os percursos 

investigativos da pesquisa desde o início do projeto, as alterações e as dificuldades na 

definição das questões de pesquisa.  

Na segunda seção, procuramos delinear as concepções e aspectos teóricos da 

profissionalização docente, retomando parte de sua história e evolução da terminologia 

profissional, profissionalização, profissionalidade, profissionalismo, com amparo teórico, 

principalmente, em Freidson (1998), Tardif (2013), Guathier (2006), Ramalho, Nuñez e 

Guathier (2003), entre outros. 

Na terceira seção, procuramos enriquecer a discussão apresentando a constituição 

da profissão docente no Brasil, um sucinto quadro teórico sobre o histórico, seus impasses 
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e desafios, avanços e recuos, abordando o movimento de reestruturação dos sistemas de 

ensino e da profissão docente e da profissionalização do magistério, segundo os autores 

que contribuem com o amparo teórico deste trabalho.  

Na quarta seção, apresentamos os resultados parciais desta pesquisa. No caso, os 

resultados da pesquisa Estado da Arte, da análise dos principais atos legais que 

regulamentam a política educacional brasileira no recorte proposto de 2006-2015, no 

contexto das reformas educacionais.  

A quinta seção dedicou-se à discussão e interpretação dos dados coletados, 

estruturados em categorias por meio da Análise de Conteúdo, fundamentados no aporte 

teórico, os quais são analisados fazendo-se uma triangulação de dados.  

Por fim, são apresentadas as considerações finais e as referências utilizadas neste 

trabalho. 
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SEÇÃO 1 

ABORDAGENS METODOLÓGICAS E PERSCURSOS INVESTIGATIVOS 

 

Nesta seção, procuramos apresentar a trajetória de investigação percorrida desde 

a primeira ideia que levou à elaboração de um pré-projeto para o processo seletivo no 

Mestrado em Educação até este texto de dissertação. A importância da descrição deste 

percurso se ampara no que explica Creswell (2010, p. 25): “[...] os projetos de pesquisa 

são os planos e os procedimentos para a pesquisa que abrangem as decisões desde 

suposições amplas até métodos detalhados de coleta e de análise dos dados”.  

Tendo em vista o que explana o autor, passamos a descrever o processo de como 

as questões ou focos de interesse desta investigação foram se definindo e se ajustando à 

medida que os estudos teórico e exploratório foram se desenvolvendo, considerando que 

um plano de pesquisa envolve várias decisões, como as concepções que o pesquisador 

traz para o estudo, os procedimentos de investigação, também chamados estratégias, e os 

métodos específicos de coleta e de análise e a interpretação dos dados. Como ressalta 

Creswell (2010, p. 25), a seleção do projeto de pesquisa “é também baseada na natureza 

do problema ou na questão de pesquisa que está sendo tratada, nas experiências pessoais 

dos pesquisadores e no público ao qual o estudo se dirige”.  

 

1.1 SOBRE O PROJETO DE PESQUISA E QUESTÕES  

 

Desde a primeira ideia de pesquisa e das questões apresentadas no pré-projeto 

submetido ao processo seletivo do Mestrado em Educação, até o momento da finalização 

do projeto, no decorrer do segundo semestre do curso, diversas mudanças nos rumos da 

pesquisa ocorreram, devido a novos elementos que se apresentaram como importantes no 

entorno do tema investigado. Dentre eles destacamos a publicação da Resolução 

CNE/CP, Nº 2 de 2015, que define as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica 

para graduados e cursos de segunda licenciatura) e formação continuada. 

Em princípio, movida por um conjunto de situações nas minhas atividades 

profissionais, a questão da formação do professor da educação básica despontava na 

direção de investigar sobre o pensamento reflexivo na formação dos professores e 

inúmeras eram as perguntas que eu acreditava poder responder em uma só pesquisa. 

Porém, com as leituras exploratórias indicadas pela orientadora e com as aulas do curso, 
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reconheci que estamos todos, como trabalhadores da educação, mergulhados em um 

movimento de reconfiguração da profissão docente, denominado “profissionalização”.  

Essa percepção foi decisiva para a construção da hipótese de que esse movimento 

precisa ser mais discutido no cenário escolar e entre os professores, pois a maioria 

desconhece os propósitos das mudanças que estão ocorrendo, nos últimos anos, na área 

da educação e na sua própria atividade profissional, bem como a abordagem metodológica 

da pesquisa. 

Inúmeras indagações emergiram dessas leituras, constituindo-se em motivação 

para ampliar as discussões em torno da compreensão do termo “profissional” e 

“profissionalização”, pois ambos os termos estão correlacionados com uma discussão 

ampla, que é a profissão docente. Também meu interesse foi aguçado pela questão do 

profissionalismo e da profissionalidade que se destacaram como categorias importantes 

nos textos e pesquisas a que tive acesso, Nuñez e Ramalho (2008), Tardif (2013), Guathier 

(2006). 

No entanto, não foi encontrada, nessa literatura, uma discussão sobre o significado 

do termo “profissional”, ou melhor, do “ser profissional” que pudesse nos ajudar a 

compreender esse movimento de profissionalização da educação e dos trabalhadores da 

educação, no sentido de apontar novos referenciais para a atuação do professor 

profissional. A essa altura, o meu olhar para as questões da formação do professor e para 

o exercício da sua atividade educativa na instituição de ensino já não era o mesmo.  

Foi com essa ampliação do olhar que optei por trazer à discussão, nesta pesquisa, 

a questão da profissionalização docente, partindo da hipótese de que o professor da 

educação básica ainda não se reconhece como profissional, pois – historicamente - foi 

educado ou formado para ser educador e, também, assim dele foi cobrado ao longo dos 

anos. A paixão e o amor eram as principais características do educador, como tão cantados 

e decantados por Rubens Alves em congressos, palestras e cursos e em seus livros. 

Merece destaque a metáfora dos jequitibás, para representar os educadores, e eucaliptos, 

para representar professores, de sua autoria.  

Neste momento, ouso render homenagens ao saudoso Rubens Alves, que ocupou 

grande parte de sua atividade profissional, em tom romântico e poético, mas também 

crítico e político, teorizando sobre o professor e o educador, como ilustra o recorte a 

seguir da sua obra “Conversa com quem gosta de ensinar” (1980).   

“Educadores, onde estarão? Em que covas terão se escondido? Professores, há aos milhares. 

Mas professor é profissão, não é algo que se define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, 
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não é profissão; é vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. 

Profissões e vocações são como plantas. Vicejam e florescem em nichos ecológicos, naquele 

conjunto precário de situações que as tornam possíveis e – quem sabe? – necessárias. Destruído 

esse habitat, a vida vai se encolhendo, murchando, fica triste, mirra, entra para o fundo da terra, 

até sumir”. 

 

Com esse recorte demonstramos que assim foi educado o professor e assim foi 

também significado na sociedade ao longo dos anos, desde o período tecnicista da 

educação, década de 1970. Como analisado por Weber (2003, p. 1131),  

Essa visão profissionalizante da docência, com predomínio do seu 

caráter tecnicista e instrumental, em um contexto no qual se consolidava 

a compreensão da importância da educação escolar para a construção 

da democracia e ganhava relevo o papel do professor, como educador, 

na oferta de uma escolarização de qualidade, tornou-se um obstáculo 

considerável para o debate a respeito da profissionalização da atividade 

de ensino no país (WEBER, 2003, p. 1131) 

 

Nesse contexto de controvérsias, é possível observar que Rubens Alves já 

prenunciava, com pesar, na década de 1980, a “morte do educador” e o nascimento do 

professor como profissão, diante do ritmo capitalista do mundo, à época, perguntando se 

haveria “nicho ecológico”3 que tornasse possível a sua existência; se alguém lhe daria 

espaço e voz, e qual seria, nesse novo mundo, a sua função social ou econômica. 

Foi nesse turbilhão de informações, de construção e desconstrução, que tomei 

conhecimento de que existe uma tendência que procura introduzir um novo modelo de 

gestão da educação pública (BRASIL, 1995) e, da mesma forma, um novo perfil de 

professor adaptado às novas exigências demandadas pela sociedade atual ou mercado. 

Quantas indagações foram sendo agregadas ao longo da pesquisa e do próprio curso de 

mestrado. Isso, até mesmo por falta de conhecimento sobre algumas políticas que estão 

sendo implementadas nos últimos anos no cenário educacional, que afetaram e estão 

afetando diretamente o trabalho, a profissão e a formação do professor. E foi nesse 

movimento de aprender e desaprender, carregado de novos questionamentos que 

definimos também os métodos e os procedimentos para a realização desta pesquisa, 

conforme apresentado a seguir. 

                                                           
3 Rubem Alves refere-se ao advento do utilitarismo e do racionalismo que tudo alterou segundo o autor. “A 

pessoa passou a ser definida pela sua produção: a identidade é engolida pela função. E isto se tornou tão 

arraigado que, quando alguém nos pergunta o que somos, respondemos inevitavelmente dizendo o que 

fazemos. Com esta revolução instaurou-se a possibilidade de se gerenciar e administrar a personalidade, 

pois que aquilo que se faz e se produz, a função, é passível de medição, controle, racionalização. A pessoa 

praticamente desaparece, reduzindo-se a um ponto imaginário em que várias funções são amarradas” (1980, 

p. 14). 
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1.2 METODOLOGIA – ABORDAGEM E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

No que se refere à metodologia, este trabalho de pesquisa, quanto à natureza, 

adotou a abordagem quanti-quali, considerando, na análise e na interpretação de dados, a 

relação entre os três procedimentos de pesquisa adotados, a saber: a pesquisa Estado da 

Arte, a análise documental e o aprofundamento teórico sobre o termo “profissional” e 

“profissionalização”, especificamente amparado em Freidson (1998). 

Os esforços foram concentrados no sentido de identificar a dimensão política 

implícita nos fatores que, historicamente, configuraram a profissão docente e interferem 

na profissionalização do magistério, na forma como vem se estruturando o movimento de 

profissionalização do magistério.   

Nesse sentido, tendo em vista os objetivos propostos, este estudo apresenta análise 

descritiva e, ao mesmo tempo, crítico-reflexivo, uma vez que nenhuma análise está isenta 

do olhar do pesquisador, como aponta Minayo (2000). Segundo a autora, nenhum método 

está livre da subjetividade do pesquisador, da reflexão e da reelaboração do conhecimento 

e, quanto mais se compreende o assunto, mais outras indagações podem ser suscitadas 

aos debates e discussões.  

Consideramos que o caráter analítico-descritivo foi o mais adequado à discussão 

das questões propostas, uma vez que a pesquisa trata da análise e da descrição de seus 

resultados para, em seguida, fazer a discussão em torno da articulação dos dados e 

informações coletadas, por meio dos três procedimentos de pesquisa, via ideias centrais 

e categorias. Como teoriza Chizzotti (2003), toda pesquisa pressupõe teorias, visões de 

mundo que, em diferentes domínios do conhecimento, moldam a atividade científica e 

constituem o caráter científico dos seus resultados.  

Uma vez definido o objeto de estudo – profissionalização docente - a abrangência 

da pesquisa foi definida pelas possibilidades objetivas de acesso às informações e dados 

necessários à investigação pretendida, no tempo disponível para o desenvolvimento da 

pesquisa, bem como às minhas condições e objetivos, como profissional atuante na 

supervisão pedagógica, na docência em curso de Pedagogia e estudante no Mestrado em 

Educação.  

O mapeamento das experiências na função de magistério, apresentadas no 

memorial (Anexo A), somado às informações obtidas no percurso inicial desta pesquisa, 

contribuíram para a proposição de questões, hipóteses e procedimentos metodológicos, 

definindo também o foco do estudo, a saber: o status profissional e a profissionalização 
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docente, com foco principal no magistério da educação básica. Daí o título deste trabalho 

“Profissionalização docente: elementos e contribuições para a compreensão do status 

“profissional” do professor da educação básica”.  

No entanto, essa decisão não foi tão tranquila, pois, a princípio, o problema da 

pesquisa focava-se na formação do professor e, a partir das leituras exploratórias e das 

discussões nas sessões de orientação, outras indagações foram levantadas, o que me 

causou, até mesmo, certo incômodo. Fui percebendo que as questões eram diversas, mas, 

primeiramente, era preciso saber o que significava ser profissional, sem o quê as demais 

questões não faziam sentido.  

Considerando esse processo, vale recorrer a Triviños (2015) que argumenta sobre 

a importância do estudo exploratório, que permita ao investigador aumentar sua 

experiência em torno de determinado problema à medida que o estudo e o objeto de 

pesquisa vão tomando corpo, tornando possível a escolha da metodologia. Minayo (2000) 

também observou, em seus estudos e nas diversas metodologias adotadas em suas 

pesquisas, que nem a teoria nem a prática são isentas de interesses, de preconceitos e de 

incursões subjetivas que fazem parte de todo e qualquer percurso de pesquisa.  

Diante do exposto, à medida que o desenho da pesquisa foi se definindo, as 

questões que se faziam presentes e se baseavam, particularmente, em minhas experiências 

cotidianas e no convívio com os professores e futuros professores do curso de Pedagogia, 

foram ganhando forma e maior amplitude, graças aos fundamentos teóricos originados 

do contato com a literatura a que tivemos acesso, inclusive a análise documental dos atos 

normativos, já relacionados neste texto. .  

Todos os questionamentos giravam em torno de duas questões básicas, quais 

sejam: O que significa ser profissional? E o que é ser profissional do magistério? Essa era 

uma lacuna que se fazia presente na literatura pesquisada desde a fase exploratória da 

pesquisa, dificultando até mesmo o entendimento sobre alguns aspectos da legislação 

pertinente. Ao se tornarem questões de pesquisa, neste trabalho, também se tornaram 

desafios. 

Essas duas questões se desdobraram em outros questionamentos, que se tornaram 

importantes neste estudo e contribuíram para definir os procedimentos de pesquisa, na 

busca por compreender como essas mudanças vêm sendo introduzidas no processo de 

formação do professor e no exercício do trabalho docente, influenciando o processo de 

representação da identidade dos profissionais do magistério, considerando o objeto de 

investigação, em uma dialética da formação social e histórica.  
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Portanto, escolher um modelo de pesquisa significa fazer opção por uma forma de 

representação formal de conhecimentos, ideias, questionamentos, proposições sobre um 

fenômeno que contém as hipóteses fundamentais e as leis que o regem. Esse modelo, na 

percepção de Minayo (2000), é um esquema simplificado e simbólico, orientado por um 

método que não seja estático, designado a oferecer um quadro para explicar a realidade, 

a partir de uma inquietação interna, uma pergunta a ser investigada, seja ela da natureza 

que for.  Nessa mesma linha de pensamento, Laville e Dionne (1999, p. 88) expõem que 

um problema de pesquisa não é um problema que pode se “resolver” pela intuição, pela 

tradição e pelo senso comum ou até pela simples especulação. Um problema de pesquisa 

supõe que informações suplementares possam ser obtidas a fim de cercá-lo, compreendê-

lo, resolvê-lo ou, eventualmente, contribuir para a sua resolução. 

Assim, embasados nos princípios da pesquisa quanti-quali e no aspecto histórico-

crítico, foram selecionados os procedimentos adotados nesta pesquisa: a pesquisa 

documental em atos normativos que regulam a profissão docente, o Estado da Arte com 

levantamento das publicações sobre profissionalização docente, no Banco de dados da 

CAPES, no período de 2006 a 2015, e o aprofundamento teórico, também chamado de 

pesquisa bibliográfica por alguns autores, como Soares (2000). Os fundamentos teóricos 

da Análise de Conteúdo (Bardin, 2009) foram utilizados como técnica de análise do 

material coletado em todas as modalidades de pesquisas adotadas.  

 

1.2.1 Dos procedimentos da pesquisa 

 

Relativamente à pesquisa em documentos legais e atos normativos, foram 

tomados como objetos de estudo a LDBEN, nº 9 394/1996; a Resolução CNE/CP, Nº 2, 

de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada; a Resolução 

CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura; o Plano Nacional de Educação (PNE) 

2014-2024, aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014; a Emenda 

Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006.  

No que se refere ao aprofundamento teórico sobre o termo “profissional”, ele se 

constituiu eixo principal da pesquisa, uma vez que a questão central investigada se baseia 
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nos fundamentos teórico-científicos que contornam o termo “profissional” na perspectiva 

da Sociologia das Profissões, bem como alguns de seus correlatos teorizados, 

fundamentalmente, por Freidson (1998).  Buscamos fazer o contorno teórico do 

fenômeno profissionalização docente, alinhando os fundamentos dos termos profissão, 

profissionalidade e profissionalismo.  

Sobre a pesquisa “Estado da Arte” cabe destacar que seu objetivo, neste trabalho, 

foi identificar as discussões que têm sido feitas em torno da profissionalização docente, 

em dissertações de mestrado e teses de doutorado, desde a promulgação da referida 

Emenda Constitucional até o momento atual. Diante desse objetivo, o banco de dados on 

line da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) se 

apresentou como o mais propício para a coleta de dados, por ser uma agência que se 

destaca no agrupamento e na abrangência das informações em uma mesma fonte, desde 

1987, permitindo uma pesquisa diversificada e/ou alternativa por autor, assunto e 

instituição. Além disso, oferece filtros de busca por ano da defesa dos trabalhos 

pesquisados, por autor e nível/modalidade (mestrado, doutorado ou profissionalizante).  

Não foram incluídos os periódicos, por falta de mais tempo para o levantamento 

de dados, tendo em vista o curto espaço de tempo destinado ao mestrado, que é de 24 

meses, com possibilidade de prorrogação por mais seis meses e, também, porque 

consideramos essa amostragem adequada para discutir as questões propostas nesta 

pesquisa.  

Relativamente à escolha da CAPES como fonte de coleta de dados para esta 

pesquisa, deu-se ante as razões apresentadas, além de ser essa agência um órgão público 

de fomento à pesquisa e também congregar as publicações científicas das universidades. 

Essas, como organizações sociais e científicas, têm a função e a missão de informar a sua 

produção científica à comunidade científica e à sociedade, de modo geral, atendendo 

também a uma política não apenas interna, mas também externa que regula e controla a 

produção científica nacional e internacional. 

A Capes foi criada no segundo governo de Vargas, no momento em que havia 

uma crescente industrialização nacional e uma necessidade de formação de especialistas 

e pesquisadores nas diversas áreas. 

 

Era início do segundo governo Vargas e a retomada do projeto de 

construção de uma nação desenvolvida e independente era palavra de 

ordem. A industrialização pesada e a complexidade da administração 

pública trouxeram à tona a necessidade urgente de formação de 

especialistas e pesquisadores nos mais diversos ramos de atividade: de 
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cientistas qualificados em física, matemática e química a técnicos em 

finanças e pesquisadores sociais. 

O professor Anísio Spínola Teixeira é designado secretário-geral da 

Comissão. Autonomia, informalidade, boas ideias e liderança 

institucional tornaram-se marcas dos primeiros anos da Capes 

(PORTAL CAPES, 2017). 

 

Em 2007, a CAPES passou também a atuar na formação de professores da 

educação básica, ampliando o alcance de suas ações na formação de pessoal qualificado 

no Brasil e no exterior e, desde 1974, pelo Decreto 74.299, goza de autonomia 

administrativa e financeira. A Capes é reconhecida como órgão responsável pela 

elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação Stricto Sensu e, também, reconhecida 

como Agência Executiva do Ministério da Educação e Cultura junto ao Sistema Nacional 

de Ciência e Tecnologia, cabendo-lhe elaborar, avaliar, acompanhar e coordenar as 

atividades relativas ao ensino superior. 

Conforme informações do Portal CAPES, ao longo de sua existência, a CAPES 

passou por modificações e aperfeiçoamentos, ampliou as suas funções como na 

construção das mudanças que o avanço do conhecimento e as demandas da sociedade 

exigem.  Serve de instrumento para a comunidade universitária na busca de um padrão de 

excelência acadêmica para os mestrados e doutorados nacionais.  

A escolha do Banco de dados da CAPES pode ser justificada com amparo em 

Martins e Silva (2009) que assim se manifestam:  

O banco de teses e dissertações da Capes permite uma pesquisa 

diversificada e/ou alternativa por autor, assunto e instituição e oferece 

como filtros de busca o ano da de defesa dos trabalhos pesquisados e 

seu nível/modalidade (mestrado ou doutorado) (MARTINS e SILVA, 

2009).  

 

Hoje, a Capes tem papel relevante na expansão e consolidação da pós-graduação 

stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação, o que dá primazia 

a essa agência e possibilita, à pesquisa realizada, organização e análise das terminologias, 

além de verificar a construção de outras ideias sobre assuntos relevantes e pertinentes à 

demanda social atual ou em detrimento a outros aspectos. 

Isso definido, procuramos estruturar a investigação em dois momentos distintos. 

Primeiramente, um estudo exploratório, que se deu por meio de uma pesquisa exploratória 

documental, nos documentos que orientam e regulamentam a formação para a profissão 

docente no Brasil, com o objetivo de levantar, nos textos legais, como o Estado se refere 

ao professor e à profissão em suas terminologias; e o segundo momento foi o 

levantamento de publicações acadêmico-científicas sobre o tema pesquisado no Banco de 
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dados da CAPES, no período 2006-2015. Os descritores para a segunda etapa do trabalho 

de pesquisa, que é a pesquisa Estado da Arte, foram selecionados a partir dos resultados 

da primeira etapa da pesquisa, que foi o estudo exploratório nos atos normativos da 

educação e da profissão docente. 

 O Estado da Arte sobre o tema foi selecionado para atender à necessidade de 

cercar o objeto de estudo, circunscrevendo-o a partir das discussões científicas 

empreendidas. Entretanto, cabe frisar que o percurso metodológico realizado durante a 

trajetória desta pesquisa não teve uma direção linear, no sentido de ter de imediato uma 

questão definida e, da mesma forma, o processo metodológico. Ao contrário, as questões 

e os caminhos foram se delineando a partir das leituras realizadas e dos levantamentos de 

dados.  

Com a triangulação de dados e informações coletadas por meio desses 

procedimentos metodológicos, materializados nas categorias identificadas por meio da 

análise de conteúdo (BARDIN, 2009), procedemos à análise e discussão dos resultados 

coletados, sistematizando informações e elementos, no sentido de oferecer contribuições 

para a compreensão do status “profissional” no magistério e suas implicações na carreira 

docente.  

 

1.2.2 Hipótese e construção da temática  

 

 

A construção temática se pautou no problema que instigou a pesquisa, nas 

questões e na hipótese de que existe uma indefinição do status do professor, ao mesmo 

tempo em que a terminologia profissional a ele atribuída é tomada como carregada de 

significados que se deslocam de seu próprio campo de origem, que é o meio empresarial 

para a educação. Nesse sentido, procuramos desenredar essa nomenclatura inserida na 

área educacional para compreender os aspectos que envolvem a discussão da 

profissionalização docente, na atualidade e, assim, corrobora Tardif (2012) ao revelar que 

o trabalho do professor comporta, ainda atualmente, formas de realização e de 

organização que remontam há vários séculos, demonstrando a situação de indefinição da 

profissão professor, o que também já foi apontado por Nóvoa (2003). 

Dessa forma, a construção temática tomou como principal aporte teórico os 

estudos desenvolvidos por Eliot Freidson, na área da Sociologia das Profissões, 

especificamente a sua obra “Renascimento do Profissionalismo” (1998), procurando 
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capturar os fundamentos teóricos sobre o construto “profissional”, vinculado aos seus 

correlatos “profissionalismo”, “profissionalização” e “profissionalidade”, na perspectiva 

teórica de Freidson (1998). Também recorremos a Tardif (2013) para quem a palavra 

profissão abarca algumas características essenciais, desde a formação universitária, que 

sustenta a base de conhecimentos científicos, a uma corporação reconhecida pelo estado, 

a ética profissional entendida como código deontológico, a autonomia profissional e a 

responsabilidade profissional decorrente da autonomia, vista aqui como tomada de 

decisões. 

No que se refere à profissão docente e à formação para a docência ou magistério, 

foi observada, no estudo exploratório inicial, uma diversidade de definições para o 

professor, presentes nos documentos legais, tais como: profissional da educação, 

profissionais do ensino, profissionais do magistério da educação básica. Em seu Artigo 

61, a LDB 9394, de 1996, assim define “profissionais da educação escolar básica”: 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência 

na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; (Redação dada 

pela Lei nº 12.014, de 2009) 

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, 

com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção 

e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou 

doutorado nas mesmas áreas; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 

2009) 

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso 

técnico ou superior em área pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 

12.014, de 2009) (BRASIL, 1996). 

 

 No parecer CNE/CP nº 2, de 2015, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, 

encontra-se literalmente explicitado: 

Sob outro ângulo de análise, ancorado na necessidade política de 

delimitar o sentido da profissionalização de todos (as) aqueles (as) que 

atuam na educação, assumem centralidade os termos “profissionais da 

educação” e, no seu bojo, os profissionais do magistério, entendidos, no 

referido documento, como os (as) docentes que atuam diretamente no 

ensino e devem ser licenciados para tal, como condição para ingresso 

na carreira profissional (BRASIL, 2015, p.7) 

 

Perante essas variadas definições, recorremos a Freidson (1998), ao apontar que 

para delimitar profissão não existe uma forma única e invariável. Ele afirma que 

[...] o que é necessário para uma sólida teorização sobre as profissões é 

ao desenvolvimento de uma genuína sociologia do trabalho que trate, 

de maneira sistemática, de tópicos como a natureza e as variedades do 

conhecimento e competência especializados que estão incorporados no 

trabalho, o papel desse conhecimento e competências especializados na 
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diferenciação do trabalho em ocupações e as diversas maneiras pelas 

quais a diferenciação se torna organizada. (FREIDSON, 1998, p. 41) 

 

Conforme referencial teórico visitado, identifica-se a profissão professor desde o 

século XVI (NÓVOA, 1991) nos padrões religiosos, o que é corroborado por Saviani 

(2010) e, até hoje, não há uma definição para a profissão docente, como foi constatado 

nos textos legais analisados quando se referiam aos professores, conforme apresentado 

no quadro 1. 

 

  CF 

(1988) 

art. 205 

e 206 

LDBEN 

Nº 

9394/96 

EC Nº 53/2006 Resolução 

CNE/CP Nº 1 

de 5/05/2006 

PNE 

Lei 

Nº.13.005, 

de 

25/06/2014 

 Res. 

CNE/CP Nº 

2 de 1/07 

2015 

 

Formação de 

professores 

- - - 3 4  47  

Formação de 

Profissionais 

da Educação 

5 4 5 1 29  43  

Formação de 

Profissionais 

do magistério 

- 4  2 - 1  138  

Formação de 

docentes 

      4 

 

Quadro 1: Análise documental preliminar 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observando os dados apresentados no quadro 1, verificamos que a lei mais recente 

que regula a formação de professores - Resolução CNE/CP nº 2 de 1/07 2015 -  refere-se 

ao professor como profissional do magistério - 138 vezes, embora a denominação 

profissional da educação seja utilizada 43 vezes e professores, 47 vezes. Tendo em vista 

que essa resolução é a mais recente no que se refere à regulação da profissão docente, 

isso confirma que ainda existe uma falta de definição com relação à terminologia própria 

à profissão. 

 

1.3 DESCONSTRUÇÃO E REDESCOBERTAS AO LONGO DO CAMINHO 

 

A decisão final sobre o foco desta pesquisa na profissionalização docente, bem 

como as questões e objetivos propostos, materializam um esforço de compreensão 

daquilo que fazemos no dia a dia do nosso trabalho educativo para além do rotineiro e do 

fazer comum. Isso porque o desencadeamento do estudo exigiu tempo, momentos 
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permanentes de reflexão, dúvidas, angústias e muita coragem. Isso se deu reforçado pelo 

que teoriza Pádua (2000, p. 22-23), a saber: 

A ciência é ao mesmo tempo a revelação do mundo e a revelação do 

homem como ser social, levando em conta o papel da cultura e do 

trabalho que, em cada momento histórico, apresentam a possibilidade 

de expansão e aquisição de conhecimentos, pretendendo “ultrapassar” 

o nível da descrição dos fenômenos isolados, para chegar a sínteses 

explicativas; estas sínteses, por sua vez, sugerem novas relações, novas 

buscas, novas sínteses, que realimentam o processo do conhecimento. 

 

Ainda no entender de Pádua (2000, p. 31) “[...] num sentido amplo, a pesquisa é 

toda atividade voltada para a solução de problemas como atividade de busca, indagação, 

investigação, inquietação da realidade [...]”. Ao compreender essa dialética da construção 

do conhecimento, foi possível entender os meus sentimentos como constituintes do 

processo de pesquisa, o que ajudou na tomada de decisão sobre o melhor caminho a seguir 

e a assumir o desafio de enfrentar os questionamentos sobre o tema, de forma sistemática 

e científica, com disposição de aceitar novas possibilidades e flexibilizações, conforme 

orientado e debatido nos encontros com a orientadora.  

Vencida essa fase de tensão, a primeira atividade solicitada pela orientadora foi 

voltar ao memorial, já delineado durante o curso de uma disciplina e também ao pré-

projeto e lançar sobre ele um outro olhar - o investigativo - agora considerando a não 

transparência e a não evidência da realidade que haviam motivado as questões de pesquisa 

inicialmente. 

Estudiosos e especialistas em pesquisa na área das ciências humanas, afirmam que 

a abordagem quanti-quali parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, inclusive não descarta 

o uso de dados quantitativos, como confirmado por Creswell (2010). Conforme 

argumenta Minayo (2000), todo processo de pesquisa demanda do pesquisador abertura 

e flexibilidade para novas formulações, bem como a mobilização de conhecimentos 

integrados, o que é também criticado por alguns pesquisadores adeptos de uma forma 

mais tradicional e rigorosa na pesquisa científica. Relativamente ao âmbito da pesquisa 

quanlitativa, Minayo (2000) destaca que não vê, na subjetividade, obstáculo à construção 

de conhecimentos científicos; ao contrário, nesse tipo de abordagem, considera-se a 

subjetividade como parte integrante da singularidade do fenômeno social. 

Portanto, ao optarmos pela pesquisa quanti-quali, desde o início quando 

planejamos metodológica e didaticamente esse processo de investigação, reconhecemos 
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a interferência da subjetividade na investigação proposta sem, no entanto, negligenciar a 

busca da objetividade, da cientificidade e da ética. Isso implicou considerar a 

possibilidade de inserir outros procedimentos de pesquisa ou material de análise ao longo 

do percurso de pesquisa, além do planejado inicialmente, bem como os efeitos da nossa 

experiência em educação, ao longo de mais de três décadas. Essa atitude de pesquisa se 

fez necessária porque, mesmo selecionando cuidadosamente os pressupostos teóricos e 

metodológicos iniciais, procuramos nos manter constantemente atentos a novos 

elementos que poderiam emergir como importantes durante o estudo.  

Com esse intuito, realizou-se uma revisão de literatura que teve como objetivo 

dedicar ao tema um olhar mais aprofundado e crítico sobre o tema profissão e 

profissionalização docente, com o propósito de identificar aspectos relevantes para essa 

discussão. Da mesma forma, procedemos a uma análise documental dos textos dos 

seguintes documentos legais, impressos e on line: Constituição Federal (CF) de 1988, Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), n.º 9394/96, Emenda 

Constitucional, nº 53, de 2006; Resolução CNE/CP Nº 1, de 15/05/2006; Resolução 

CNE/CP Nº 2, 1º/07/2015 e o Plano Nacional da Educação (PNE) 2014-2024.  

Esses procedimentos de pesquisa não tiveram uma ordem linear. O estudo 

exploratório básico nos documentos legais se fez necessário desde o início da pesquisa 

para ampliar o conhecimento sobre a terminologia “profissional” que, muito significava 

para o delineamento do projeto de pesquisa, haja vista que, nesses documentos e também 

na literatura visitada não havia uma homogeneidade na forma de tratamento do professor 

que, ora era tratado como simplesmente professor, ora como profissional da educação, 

ora profissional do ensino, ora profissional docente, ora profissional do magistério. 

Eram momentos permanentes de reflexão e de descobertas, mas também de 

desconstrução, o que nos dava a sensação de estar perdendo o “chão”, no sentido de ver 

escorregando entre os vãos dos dedos algo que simbolicamente nos sustentava. Algumas 

das minhas concepções iam sendo substituídas por outras e, embora algumas leituras se 

apresentassem com certa dificuldade para minha compreensão analítica, a questão da 

profissionalização docente já se apresentava complexa e carregada de desafios. Aos 

poucos, já era possível perceber o tema proposto no conjunto da nova política de gestão 

da educação e visualizar novas questões para a profissão e formação docente.  
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SEÇÃO 2 

 

EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE PROFISSÃO E DE PROFISSIONAL: 

ORIGEM E TRAJETÓRIAS 

 

Nesta seção, procuramos organizar uma descrição do movimento histórico que 

permeou a evolução do conceito de “profissão” e o significado do adjetivo “profissional” 

no contexto da modernidade, bem como de alguns cognatos que passaram a fazer parte 

da literatura e das pesquisas que tratam do movimento de profissionalização do 

magistério.  

Observando o descrito por Saviani (2010, p. 207), podemos partir do princípio de 

que o tema profissionalização não é novo. Segundo o autor, “em 1939, ocorre a 

institucionalização de um modelo nacional padronizado para a formação de professores, 

objetivando a profissionalização”, colocando em “segundo plano sua formação 

científica”. A formação científica era uma conquista, surgida na década de 1930, no 

Brasil, que fazia parte de uma experiência alternativa do educador Anísio Teixeira para a 

formação de professores, que contemplava toda uma metodologia baseada na produção 

científica que visava articular a pesquisa com a formação profissional.  

Fiel ao recorte temporal, proposto no início deste texto, o objetivo desta seção 

teórica é compreender a trajetória da profissionalização docente com foco na profissão e 

no status profissional atribuído ao professor nas últimas décadas, especificamente a partir 

da década de 1990, no contexto da reforma. O esforço se deu no sentido de delinear os 

fundamentos do termo “profissional” e do tema profissionalização do magistério, 

buscando fazer um contorno do significado dos termos que estão diretamente 

relacionados com a profissionalização, inclusive no seu aspecto político. Tais termos são: 

profissão, profissionalização, profissionalismo, profissionalidade. 

A perspectiva teórica utilizada é a perspectiva sociológica, com amparo em 

Freidson (1998), mas também foram utilizados, como apoio teórico, outros autores como 

Tardif (2012), Nóvoa (1991, 1995, 1999, 2003), Gauthier (2006) e outros que se têm 

dedicado ao estudo do tema, fazendo um movimento tanto de aproximação teórica como 

de distanciamento, sem a pretensão de esgotar o tema. Nessa direção, o que apresentamos 

a seguir, nesta seção, é um recorte teórico na intenção de contribuir para a compreensão 

do movimento da profissionalização docente no contexto histórico da constituição da 
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profissão, inclusive recorrendo ao movimento histórico que constituiu a profissão no 

cenário da organização do trabalho, após o início da Revolução Industrial, dando enfoque 

ao movimento de constituição das profissões e da categoria profissional, tendo amparo 

em Freidson (1998).  

 

2.1 O QUE É PROFISSÃO PARA FREIDSON 

 

Etimologicamente, o termo “profissão” é originário do latim professione, que 

comporta diversas acepções. De acordo, com o Novo dicionário da Língua Portuguesa, 

Aurélio (2010, p. 1715), profissão significa: ato ou efeito de professar; declaração ou 

confissão pública de uma crença, sentimento, opinião ou modo de ser; atividade ou 

ocupação especializada e que supõe determinado preparo; ofício; profissão; carreira; meio 

de subsistência remunerado, resultante do exercício de um trabalho, de um ofício.  

Genericamente, o termo “profissão” se refere a atividades especializadas, que 

possuem um corpo de saberes específico e acessível apenas a certo grupo profissional, 

com códigos e normas próprias e que se inserem em determinado lugar na divisão social 

do trabalho (OLIVEIRA, 2010). Nesse item, sob a perspectiva sociológica, o amparo 

teórico se deu, fundamentalmente, na obra “Renascimento do Profissionalismo”, 

originado de pesquisas realizadas por Eliot Freidson, nos Estados Unidos, a partir da 

década de 1970.  

O referido pesquisador é reconhecido como um dos principais pesquisadores da 

área da Sociologia das Profissões e o primeiro sociólogo dessa área a problematizar a 

questão profissional. Seu mérito se deve à relevância de sua contribuição à Sociologia 

Médica e à Sociologia das Profissões, embora a sua trajetória acadêmica e de sua 

profissionalização não tenham se dado nessas áreas.  

Apresentando a referida obra de Freidson (1998), Bonelli (1998) relata que o autor 

reúne em seus artigos e publicações a discussão de 20 anos sobre a temática profissão, 

profissionalização, profissional, profissionalismo – de 1973 a 1993. Suas obras 

influenciaram renomados autores que trouxeram o termo para o âmbito da educação e, de 

alguma maneira, encontra-se incorporado nos atos legais que direcionam a constituição 

do status professor em diversos países, tais como: Estados Unidos (E.U.A), Chile e 

Canadá.  

Em suas pesquisas e publicações, conforme a autora, Freidson tem procurado 

desenvolver uma teoria do profissionalismo, bem como teorizado sobre o conceito de 
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profissão, profissional, profissionalização, profissionalismo, na perspectiva sociológica. 

Seus pressupostos teóricos ampararam a fundamentação teórica deste trabalho, 

apresentada nesta seção, a seguir, e nortearão a discussão a ser apresentada na seção de 

discussão e análise.  

Como analisado por Freidson (1998, p. 49), sem alguma definição de profissão, 

quase não tem sentido o conceito de profissionalização. Para o autor, os anos 60, do século 

passado, representaram um “divisor-de-águas nos textos sociológicos”, inclusive com 

mudanças no tom avaliativo da literatura.  

Enquanto a maioria dos sociólogos haviam enfatizado anteriormente as 

funções e conquistas positivas das profissões (sem com isso ignorar 

suas deficiências), escritores recentes têm sido coerentemente mais 

críticos. Ademais a preocupação fundamental da literatura mudou. Na 

literatura precedente, os principais autores especializados enfocavam 

prioritariamente a análise das normas profissionais e das relações de 

papéis e a interação nos locais de trabalho. Apesar de todos 

reconhecerem a importância de fatores políticos e econômicos, eles 

absolutamente não os analisaram. A literatura especializada mais 

recente, por sua vez, concentra-se na influência política das profissões 

(Freidson, 1998), na relação das profissões com as elites econômicas e 

políticas e com o Estado (Johson, 1972) e na relação das profissões com 

o mercado e o sistema de classes (Larson, 1977). 

 

No entendimento de Freidson (1998), apesar das mudanças significativas na 

ênfase avaliativa e substantiva dos escritos sociológicos sobre as profissões, eles refletem 

mudanças no conteúdo da teorização, mas mantém intacta a natureza da teorização, não 

havendo qualquer avanço significativo no desenvolvimento de uma teoria das profissões 

até o final da década de 1980, que não tenha tantas lacunas quanto as teorias passadas. 

Em sua obra o “Renascimento do profissionalismo” (1998), o autor procura examinar 

várias questões metateóricas que são comuns na literatura mais recente sobre as profissões 

e o que elas representam para o avanço de uma teoria das profissões.  

Freidson (1998, p. 40) considera a profissão como um princípio ocupacional de 

organização do trabalho, com ênfase no “conhecimento e competências especializados 

necessários para a realização de tarefas diferentes numa divisão do trabalho”, em 

contraposição ao princípio administrativo tradicional, centrado na racionalidade 

burocrática e na hierarquia, originado da teoria da burocracia, concebida e formalizada 

por Max Weber na década de 40 do século XX.  

Para compreender esse posicionamento de Freidson, entendemos ser necessário, 

antes, fazer um contorno do percurso de investigação teórica realizado pelo autor em sua 

tematização sobre a profissionalização no contexto da organização e administração do 
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trabalho na sociedade pós-industrial, uma vez que adotamos neste trabalho a perspectiva 

histórico-crítica. Isso exigiu, de nossa parte, adentrar a área de conhecimento mais 

específico da administração, para compreender esse movimento de racionalização 

burocrática, teorizado por Weber, em que se desenvolveu o conceito de profissão, o que 

representou para nós uma certa dificuldade nessa leitura e escrita.  

Dessa forma, para compreender o que significa “racionalidade burocrática” 

recorremos a autores que já se dedicaram ao estudo da Teoria da Burocracia de Max 

Weber para alguma finalidade, portanto, as informações aqui utilizadas são secundárias. 

No caso, os estudos de Cária (2015), que perpassaram pela Teoria burocrática para 

discutir a gestão democrática na educação pública no contexto da reforma do Estado 

brasileiro, e o artigo de autoria de Moraes, Maestro Filho e Dias (2003), que procuraram 

definir o Paradigma Weberiano da Ação Social. 

Esse retorno sucinto à Teoria da Burocracia de Weber teve como propósito 

contribuir para o entendimento do significado dessa expressão, mas não faz parte do 

escopo deste trabalho fazer um mergulho mais profundo nessa questão, como modelo de 

gestão. Para o interesse deste estudo, o foco é apenas delinear o sentido da expressão 

“racionalidade burocrática” que, neste trabalho, sempre se refere à adequação dos meios 

aos fins, tendo em vista os resultados planejados, o que significa, sucintamente, eficiência 

e eficácia ou mais produtividade e menos custos, como analisado por Cária (2015). 

 No estudo de Moraes, Maestro Filho e Dias (2003, p. 58) 

O traço marcante da obra de Weber com relação ao estudo das 

sociedades ocidentais contemporâneas pressupõe que o mundo tenda 

inexoravelmente para a racionalização em todas as esferas da vida 

social. A burocracia, portanto, representa o meio por intermédio do qual 

esta tendência à racionalização se mantém presente nas sociedades 

ocidentais. Weber afirma que em todas as instituições sociais, tenham 

elas fins materiais ou ideais, a burocracia está presente e estas 

instituições se organizam e atuam por intermédio de um instrumento 

cada vez mais universal e eficaz do exercício da dominação, que é a 

própria burocracia. 

 

Conforme analisado por Cária (2015) e Moraes, Maestro Filho e Dias (2003), em 

sua teoria, Max Weber partia da premissa de que o traço mais relevante da sociedade 

ocidental, no século XX, era o agrupamento social em organizações. A partir de seus 

estudos, ele delineou um modelo ideal, no qual as organizações são caracterizadas por 

cargos formalmente definidos, com ordem hierárquica baseada nas linhas de autoridade 

e com responsabilidades bem delimitadas.  
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Ao identificar os tipos ideais, Weber (1979) dá a conhecer e a 

compreender os aparatos ideológicos que perpetuam e justificam a 

racionalidade no capitalismo ocidental, retirando o véu que ocultava as 

relações e comportamentos dos indivíduos no interior das organizações 

(teoria da burocracia, formas de dominação, formas do protestantismo 

etc) (MORAES, MAESTRO FILHO, DIAS, 2003, p. 58). 

 

É importante destacar que a maioria dos autores indica como principais 

características da Teoria da Burocracia a impessoalidade, a concentração nos meios, um 

efeito de nivelamento entre as diferenças sociais e econômicas que, no conjunto, 

constituem um sistema de autoridade e gestão que visa a uma organização eficiente por 

excelência, como analisado por Cária (2015). Weber acreditava que, na sociedade, 

naquele momento, a vida social estava sendo reduzida à lógica racional, o que significa 

que características do mundo social que se baseavam na tradição e nas crenças religiosas 

haviam se dissolvido na modernidade. 

A teoria de Weber foi marcante em sua época e, ao lado de Émile Durkheim e 

Karl Marx, Weber é um dos grandes expoentes da sociologia moderna. Até os dias atuais, 

seu nome e suas contribuições são referências no cenário acadêmico, tendo em vista que 

várias pesquisas reportam-se à Teoria da Burocracia de Weber para apoiar-se nela, ou 

para criticá-la, como foi demonstrado nos estudos a que tivemos acesso. Foi assim que, 

ao longo dos anos, a expressão “burocrática” foi sendo adaptada e ganhando também 

outros sentidos, considerados por alguns como pejorativos4.   

A expressão “racionalidade burocrática”, independentemente de ser uma 

expressão normalmente da área da Administração, é muito utilizada na análise de 

questões educacionais relacionadas ao modelo de gestão que vem sendo implementado 

nas últimas décadas, pois, como analisa Cária (2015, p. 27),  

As organizações assumiram importância sem precedentes na sociedade 

e na vida das pessoas, chegando a ser denominada por alguns 

especialistas como sociedade organizacional.  

 

As referidas autoras apontam para a tendência de se transformarem as instituições 

de ensino em organizações educativas na perspectiva do modelo gerencial de 

administração da educação pública, como já estudadas por Lima (2001, 2011), Afonso 

(2001, 2003), Lambert-de-Andrade e Yoshida (2015), entre outros. É consenso entre 

esses autores que a organização escolar passou a absorver e reproduzir os valores da 

ideologia de mercado e, assim, considera também a escola, apesar de sua natureza e 

                                                           
4 Mais informações sobre a Teoria da Burocracia ver Max Weber: Economia e sociedade: fundamentos da 

sociologia compreensiva. 4ªed. Volume 1. Brasília: Editora UnB, 2000. 
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objetivo, semelhante a todas as outras organizações no que concerne à administração, 

como sendo igualmente administrável, organizável e planejável. Segundo Lima (2011, p. 

10), citado por Lambert-de-Andrade e Yoshida (2015), a escola é uma “organização 

educativa complexa e multifacetada”, com suas especificidades. 

Freidson (1998) analisa a evolução do conceito de profissão, caminhando entre  

mudanças, pois, ao longo dos anos, esse conceito de racionalização burocrática vai sofrer 

e influenciar a organização do trabalho e as teorias de Administração, com a introdução 

do movimento de industrialização e do conhecimento. O autor se refere inclusive a 

algumas ocupações que não são consideradas profissões. São as ocupações que ele 

denomina de “empregos” ou “posições” porque ainda não são reconhecidas como 

profissões, por isso podem ser comparadas ao trabalho industrial tradicional, 

racionalizado historicamente no trabalho em torno de metas gerenciais e homens 

contratados e treinados para realizá-las (p.48).  

Ou seja, boa parte deles, em contraposição às ocupações organizadas com 

identidade particular e concreta, gira em torno de “formas de trabalho que são tão somente 

tarefas constituídas de modo especial numa divisão de trabalho criada, coordenada e 

controlada pela administração”.  

Os trabalhadores são identificados fundamentalmente pelo nível e 

substância geral de sua competência [...], e, quando são organizados em 

associações corporativas como os sindicatos, o são mais com base no 

setor ou classe de competência do que na competência e treinamentos 

substantivos (FREIDSON, 1998, p.48) 

 

Esses empregos ou posições se estruturam com base “nas metas ou necessidades 

mutáveis da produção, na mudança de tecnologia, ou na maior racionalização para fins 

de maior produtividade ou menor custo” (FREIDSON, 1998, p. 140). Entretanto, no 

entendimento de Freidson, esses empregos não têm qualquer fundamento econômico e 

social, pois podem ser eliminados ou reconstituídos a qualquer tempo, uma vez que essas 

organizações de trabalho estão muito mais preocupadas com salários, condições de 

trabalho, garantia do emprego e promoção do que com controle sobre as tarefas que 

constituem os empregos.  

Freidson (1998, p. 141) procura descrever o conceito de profissão que foi se 

desenvolvendo no período pós-industrial e como foi se ajustando aos novos tempos e 

movimentos das organizações de trabalho e, assim ele afirma: 

A chave para averiguar se a ocupação organizada vai ou não ganhar 

mais força na sociedade do futuro é o grau com que todo trabalho pode 
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ser racionalizado e, portanto, reconstituído e controlado pela 

administração. Parece estar implícito em discussões sobre o protótipo 

do trabalhador da sociedade pós-industrial que o trabalho baseado no 

conhecimento, o trabalho de especialistas, profissionais e técnicos de 

classe média, não está sujeito, por sua própria natureza, à mecanização 

e à racionalização que a produção industrial e o comércio sofreram no 

último século. 

 

Com isso, o autor procura mostrar como a relação entre administrador e 

trabalhador na organização vai mudando; o administrador, para atingir as suas metas, 

depende do trabalhador, mas realmente é incapaz de controlar quem realiza o trabalho e 

como fazê-lo e, assim, vai se alterar a estrutura burocrática da era industrial, teorizada por 

Weber. Isso porque a autoridade organizada verticalmente na administração só 

conseguirá organizar serviços de apoio verticalmente, mas a autoridade sobre o trabalho 

passa a ser dos próprios trabalhadores. “A administração pode estabelecer metas, mas não 

pode estabelecer meios ou vincular os meios às metas” (FREIDSON, 1998, p. 41). 

Em sua discussão sobre a profissão, profissionalismo e profissionalização 

Freidson (1998), tomando a profissão como um princípio ocupacional que se insere no 

contexto de um conjunto de competências e conhecimentos especializados,  problematiza 

o modelo de organização baseado na racionalidade burocrática, analisa o princípio 

administrativo de Adam Smith na divisão do trabalho  como “homens individuais em 

competição com outros  por empregos para realizar tarefas especializadas [...]” 

(FREIDSON, 1998, p. 141) no contexto da sociedade industrial. 

Para Freidson, é o domínio de uma expertise e a demarcação de fronteiras no 

mercado de trabalho que possibilitam “o monopólio no desenvolvimento de atividades 

que tenham como base essa ‘expertise’”. No entendimento de Freidson (1998, p. 153), o 

mercado constitui a essência das sociedades industriais, incidindo no grande número de 

pessoas que antes realizavam tarefas seja para o uso pessoal ou por voluntariado e que, 

mediante a expansão da industrialização e da transformação capitalista para o mundo, 

apresenta a distinção de “profissional” e “amador”, como categorias gerais de “trabalho” 

e “ocupação”, sem estabelecer tipos de trabalho ou tipos de ocupação.  

Ao retomar o histórico das discussões em torno da “profissão”, Freidson (1998) 

procurou sinalizar as repercussões desses embates na constituição das demais ocupações 

que se deram ao longo dos anos no cenário industrial capitalista, seus traços ideológicos 

e institucionais particulares. Tais elementos produzem identidades ocupacionais distintas 

para atender as demandas do mercado e como as pessoas de uma sociedade determinam 
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quem é profissional e quem não o é, como eles “fazem” ou constroem “profissões” por 

meio de suas atividades e quais são as consequências da maneira como eles se veem e 

realizam seu trabalho (FREIDSON, 1998, p. 55).  

Conforme Freidson (1998), na década de 1970, diversos autores como Parkin 

(1979) e Larson (1977) se mobilizaram na discussão sobre a questão da “profissão”, 

devido ao processo de industrialização crescente que se iniciara na Inglaterra no século 

XIX e se estendera posteriormente aos Estados Unidos, o que deu origem a novas 

ocupações recém organizadas de classe média. Especificamente, em 1972, Freidson 

coloca em discussão as “profissões de status” e as “profissões ocupacionais”.  

Freidson (1998, p. 51), citando Reader (1967) e Larson (1977) assim apresenta: 

Com o desenvolvimento da estrutura ocupacional do industrialismo na 

Inglaterra do século XIX e, posteriormente, nos Estados Unidos, o 

consenso terminológico tornou-se altamente confuso em virtude das 

tentativas são recém-organizadas ou recém-formadas ocupações de 

classe média de perseguir o título de “profissão” porque este estava 

associado à condição de honradez das profissões liberais tradicionais. 

 

Assim, Freidson (1998) procura apontar as suas acentuadas diferenças em relação 

às recentes “profissões ocupacionais” e as “profissões de status”.  Essa profissão de status, 

conquistado por uma educação de elite, contrapunha-se às profissões ocupacionais que se 

destinavam a qualquer especialidade particular. Nos Estados Unidos, o termo “profissão” 

estava caminhando por outro viés, por entender o termo como “ocupação” e o título de 

“profissão” estava associado à condição de honradez das profissões liberais tradicionais. 

Ainda descreve Freidson (1998, p. 37) que, até a década de 80, do século passado, 

“a medicina serviu de modelo básico para a conceituação de profissionalismo.” Naquela 

época, na Europa continental e nos países de língua inglesa, emergiu um grande interesse 

pelas profissões, ou pelo processo de profissionalização. A concepção da Europa tratava 

a profissão como “status”, visto que, as três profissões liberais à época eram: a medicina, 

a advocacia e o clero (do qual fazia parte o corpo docente universitário). 

Sobre a natureza do conceito de profissão, antecedendo essa época, o autor afirma 

que o cenário da Europa e o dos Estados Unidos apresentavam duas realidades muito 

distintas, em relação à terminologia muito utilizada para se referir à “profissão” que, 

segundo o autor, não devem ser confundidas: 

Primeiro, há um conceito de profissão que se refere a um amplo estrato 

de ocupações prestigiosas mais muito variadas, cujos membros tiveram, 

todos, algum tipo de educação superior e são identificados mais por sua 

condição de sua educação do que por habilidades ocupacionais 

específicas. Segundo, há o conceito que diz ser profissão um número 
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limitado de ocupações com traços ideológicos e institucionais 

particulares mais ou menos comuns (FREIDSON, 1998, p. 50-51)  

 

Recorrendo às pesquisas e discussões de outros pesquisadores, o autor, em sua 

análise, levanta diversos questionamentos ao longo de sua obra sobre a organização e 

coordenação dessas competências especializadas, o que leva o autor a fazer alguns 

aprofundamentos teóricos que ainda permanecem nebulosos para nós, pela sua 

complexidade e pela escassez de tempo para leituras mais minuciosas. Citando Johnson 

(1972), Freidson (1998, p. 45) considera que somente o segundo conceito pode ser 

chamado como “profissionalismo” sendo o modo de organizar uma ocupação, pois tal 

termo representa muito mais que um simples status, uma vez que “produz identidade 

distintas e abrigo exclusivo no mercado” (PARKIN, 1979 apud FREIDSON, 1998). Para 

Freidson (1998), qualquer que seja a forma de definir “profissão” ela é, antes de tudo e 

principalmente, um tipo específico de trabalho especializado.  

Portanto, a definição profissão pode assim, “referir-se mais à maneira como os 

poderes existentes na sociedade e nas organizações produtivas estão propensos a 

classificar os empregos do que à natureza dos próprios empregos e à experiência de 

trabalho daqueles que os ocupam” (FREIDSON, 1998, p. 153). O que distingue uma 

profissão, de acordo com Freidson (1998, p. 40), “é o conhecimento e competência 

especializados, necessários para a realização das tarefas diferentes, numa divisão de 

trabalho; a profissão é, genericamente, uma ocupação e certamente não é uma classe”. 

Como analisado pelo autor, pois “[...] o que caracteriza as ocupações umas das outras é o 

profissional” (p. 40). 

Apesar de não existir uma definição de profissão, segundo Freidson (1998, p. 55), 

“Pode-se dizer que ‘profissão’ é um conceito popular [...]”. O autor explica que deve 

haver uma porção de povos e, portanto, uma porção de conceitos populares sobre 

profissão, mas não se pode presumir que exista um único conceito popular de profissão 

“em sociedades tão complexas como a nossa” (p. 55).   

Na percepção de Freidson (1998, p. 53), o termo “profissão está ligado 

intrinsicamente a um determinado período histórico e apenas a um número limitado de 

nações desse período histórico”, isso supõe que o conceito profissão vem carregado de 

sentido socialmente valorizado, com implicações políticas, econômicas, sociais para as 

pessoas que desempenham ocupações. Sendo um conceito popular, entende-se que, para 

cada particularidade, ou para cada povo, a conotação desse termo é singular e sua 
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constituição é intrínseca à sociedade e se aplica em seu tempo e espaço, como explicado 

pelo autor. Em sua argumentação, ele frisa que, na sociedade contemporânea e complexa 

como a nossa, as ocupações chamadas de “profissões” apresentam-se com o conceito 

equivocado e sem uma definição clara, representado apenas, como mais uma ocupação e 

não como “status legal de profissão” (FREIDSON, 1998, p. 61).  

Autores clássicos, como Max Weber, Durkheim, Saint-Simon entre outros, 

refletiram sobre o fenômeno das profissões, um fenômeno da modernidade, atribuindo-

lhe, mormente, um caráter positivo, considerando-as formas “superiores” de organização 

social, que possibilitariam integração à sociedade. Na análise de Freidson (1996, p. 7), 

“mais importante que esses artifícios para estabelecer o profissionalismo, como forma 

muito especial de qualificação, é a alegação de independência diante da clientela imediata 

ou dos patrões”.  

Tomando o conceito de profissão como “atividade ou ocupação especializada, e 

que supõe determinado preparo”, o autor introduz a questão da “autonomia” para a 

atuação profissional. Isso significa que – para esse autor - os empregados profissionais, 

pela função que exercem, estão além de uma avaliação por leigos não-treinados, “de modo 

que aqueles que realizam essas tarefas devem ser supervisionados por um dos seus” . Isso, 

mesmo quando não são apoiados por instituições profissionais fortes, de forma que “não 

é possível a mecanização ordinária ou a racionalização burocrática” das tarefas centrais 

dos profissionais. “[...] acredita-se que o trabalho dos profissionais é de tal ordem que 

deve merecer a confiança não só dos clientes, mas também dos empregadores” 

(FREIDSON, 1998, p. 256-257).  

Para Freidson (1998, p. 148), o uso mais amplo e geral da palavra profissão é 

construído sobre a distinção entre “profissional” e “amador”, em sua relação com o 

conceito de “trabalho” e de “mercado”. Nesse sentido, “amador” é aquele que realiza um 

dado conjunto de tarefas sem uma preocupação consciente e calculada com seu valor de 

troca de mercado, e “profissional” é aquele que as realiza numa troca de mercado 

contratada pela qual ele ganha a vida (FREIDSON, 1998, p. 148).  

A atividade ou tarefa realizada, como pontua Freidson (1998), são entendidas 

como trabalho, regulado com um valor de troca, independentemente de ser vocação 

“profissional” ou “amadora”, isso porque, para diferenciar o profissional do amador não 

basta averiguar a competência ou o esforço físico despendido para a realização. Como 

destaca o autor, ambos os termos envolvem as relações sociais e o que diferencia aquele 

que realiza a tarefa “profissional” é sua relação com o mercado. Assim, Freidson (1998), 
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frisa que é o mercado que mantém “cada ocupação separada das outras e, frequentemente, 

em oposição a elas”.  

Além disso, para o autor, as duas terminologias - profissão e ocupação - se 

diferenciam em sua relevância para as sociedades industrializadas, sendo que a forma de 

organizar a posição dessa ocupação ou dos profissionais no mercado de trabalho está 

vinculada ao profissionalismo. Dessa forma, visto como ocupação e não como uma 

classe, Freidson (1998) ressalta que a diferença entre uma e outra é o conhecimento e 

competência especializados.  

 

2.2 PROFISSIONAL -  PROFISSIONALISMO - PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

  Ens e Behrens (2010) analisam que, ao longo da história, aproximadamente 

desde o século XIII, profissão é diferenciada de ofício ou de ocupação, é marcada pelas 

mudanças culturais, sociais e econômicas e está intimamente ligada ao mundo do 

trabalho. Nesse contexto, os termos profissional, profissionalismo e profissionalização 

foram incorporados nas discussões, nos dizeres e nas expressões diárias, muito comuns 

no dia a dia das pessoas e dos diversos profissionais de mercado, bem como são abordados 

em situações diversas e adversas. Porém, foi uma grande dificuldade reunir elementos 

para organizar os conceitos e definições que giram em torno desses termos para melhor 

empreendermos a discussão em torno da profissionalização docente, uma vez que nos 

deparamos com diversas definições. 

Oliveira (2010, p. 18-19), analisando o movimento de construção da profissão 

docente presente nos movimentos de organização dos trabalhadores de educação no 

Brasil nas últimas décadas, defende a ideia, que ela entende ser bastante acolhida pelos 

pesquisadores, de que 

[...] o magistério constitui-se como um corpo de trabalhadores que 

historicamente tem se orientado rumo à profissionalização. Em suas 

origens, os sujeitos que se ocupavam do ato de ensinar o faziam por 

vocação ou sacerdócio. Com o desenvolvimento da sociedade moderna, 

o magistério passou a constituir-se como um ofício em busca da 

profissionalização (OLIVEIRA, 2010).  

 

Oliveira (2010, p. 19) toma o “conceito genérico de profissão como um termo que 

se refere às atividades especializadas, que possuem um corpo de saberes específico e 

acessível apenas a certo grupo profissional”. No seu entendimento, essas atividades 

especializadas possuem também “códigos e normas próprias e que se inserem em 
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determinado lugar na divisão social do trabalho” e, a partir dessa visão, a autora indaga 

“até que ponto o magistério obteve ou obtém condições de se definir como tal”.  

Talvez a profissionalização, compreendida como o ato de buscar 

transformar em profissional algo que se faz de maneira amadora, no 

caso do magistério, pudesse melhor designar o movimento de 

organização e busca de um lugar, no sentido do reconhecimento social 

e do valor econômico de um determinado grupo profissional que 

comporta no seu interior distinções e complexidades que não lhe 

permitem identificar-se como profissão no seu sentido mais estrito. 

(OLIVEIRA, 2010, p. 19).  

 

Partindo dessa hipótese, a referida autora conclui que:  

A profissionalização do magistério pode ser compreendida como um 

processo de construção histórica que varia com o contexto 

socioeconômico a que está submetida, mas que, sobretudo, tem definido 

tipos de formação e especialização, de carreira e remuneração para um 

determinado grupo social que vem crescendo e consolidando-se. 

 

A autora compreende que “o desenvolvimento da noção de profissionalização é 

resultado de uma forma específica de organização do Estado, a forma racional-burocrática 

de estruturação dos serviços públicos, que traz consigo a instituição de um corpo 

funcional”.  Os sistemas escolares modernos emergem da organização desse aparato 

estatal e se organizam como parte dependente dele, o que segundo a autora, se tornou um 

impasse para a constituição de um estatuto da profissão. Pelo funcionamento da lógica 

racional-burocrática, segundo Oliveira (2010, p. 19), a primeira grande luta pela 

profissionalização do magistério “esbarra no estatuto funcional que, por meio da 

conversão dos professores em servidores públicos e, portanto, funcionários do Estado, o 

que retira-lhe (sic) a autonomia e autocontrole sobre seu ofício”.  

Para Freidson (1998), a questão da profissionalização e da profissionalidade está 

ligada à divisão do trabalho na sociedade moderna, havendo nas últimas décadas, 

transformações radicais no caráter da autoridade gerencial ou administrativa que se 

desenvolveu na Revolução Industrial. Denominando a sociedade atual, como 

“emergente”, ele destaca que “um novo tipo de trabalho altamente instruído com 

competências especializadas está se tornando mais importante na sociedade emergente”.  

Na interpretação de Freidson, a palavra “profissionalização” é entendida como 

ação ou efeito de profissionalizar, ou seja, de um processo de aquisição das 

características, desenvolvimento de habilidades e capacidades específicas da profissão. 

Ao fazer a distinção entre “profissional” e “amador”, Freidson (1998, p. 98) apresenta o 
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termo “profissionalização” como sendo “o processo pelo qual uma ocupação organizada, 

obtém o direito exclusivo de realizar um determinado tipo de trabalho”.  

O autor situa seus estudos sobre a profissão, profissionalismo e profissionalização 

no contexto do novo capitalismo, na lógica do livre mercado. Na explicação do autor, a 

lógica do livre-mercado, ao longo dos anos, firmou-se a partir da ideia de que os 

indivíduos podem escolher livremente seus prestadores de serviço no mercado aberto. O 

profissionalismo é uma terceira lógica de organização do trabalho, que se junta a outras 

duas formas: a do livre mercado e a burocrática.  

A lógica burocrática, segundo Freidson (1998), baseia-se no princípio gerencial 

cuja forma de trabalho é altamente hierarquizada e, nesse modelo, as formas de trabalho 

e as carreiras se dão dentro das organizações de forma vertical. Na análise do autor, tal é 

a complexidade que envolve a discussão do tema profissão e profissionalização que ela 

não pode ter sucesso sem se associar a uma ideologia do serviço nas organizações de 

trabalho. Conforme o autor, 

Certamente, parece provável que conceitos diferentes de profissão são 

apresentados mais por ocupações que buscam as recompensas de um 

rótulo profissional do que por outras ocupações que tentam preservar as 

recompensas que já conquistaram, ou por conjuntos de empregadores 

ou clientes que se esforçam por controlar os termos, as condições e o 

conteúdo dos serviços que desejam feitos, ou por órgãos do governo 

que tentam criar um meio sistemático de classificar e explicar as 

ocupações da força de trabalho, ou pelo público em geral (FREIDSON, 

1998, p. 55). 

 

Para Tardif (2013, p. 564) “a profissionalização é um movimento político que visa 

a aumentar a eficácia da escola e dos professores.” Aliado às grandes reformas 

educacionais, esse movimento político iniciado nas sociedades ocidentais extrai 

características da ideologia New Public Management (NPM)5 integrando a educação no 

mercado educacional global, como um potencial gigantesco, mensurando os resultados. 

O autor pontua que  

Os professores serão considerados como agentes responsáveis por seus 

atos e avaliados com base em seus resultados, ou seja, o sucesso escolar 

de seus alunos, também é mensurável por meio de testes padronizados 

e de comparações como outros professores e outras instituições em 

nível nacional e internacional (2013, p. 56). 

                                                           
5 New Public Management(NPM) ideologia que propõe uma nova concepção do Estado na gestão de 

serviços públicos especialmente do sistema de escola, defendendo uma Gestão Baseada em resultados 

(GAR), conferindo às instituições escolares e aos professores uma maior autonomia e avaliar os resultados 

quantificáveis de suas atividades. O sucesso dos alunos é mensurável por testes padronizados e de 

comparações com outros professores e outras instituições de nível nacional e internacional, denominado de 

Programme for Internacional Studente Assessment (PISA) 



55 
 

 

 

Sendo vistos como responsáveis pelos seus atos e avaliados pelos resultados, o 

que se presencia neste momento é uma ruptura de autonomia profissional. Os professores 

apresentam-se carregados de culpabilização pelo fracasso de seus alunos. Pela 

mercantilização que levou à diferenciação das escolas, os professores se veem diante de 

cursos preestabelecidos e de estratégias determinadas trazendo a indefinição do seu lugar 

no campo do trabalho. Tardif (2013) ressalta que os professores atualmente são mais 

geridos e controlados do que eram na idade do ofício. 

Como analisa Nuñez e Ramalho (2008, p. 1), a profissionalização surge como uma 

proposta para contribuir para o desenvolvimento didático e pedagógico dos professores. 

No contexto do final da década de 80, do século passado, as pesquisas apontam e atribuem 

aos professores responsabilidades em relação ao baixo desempenho escolar e ao fracasso 

escolar, o que fez com que pesquisadores e associações pensassem em propostas para 

reverter o quadro e apresentar soluções para os problemas da escola, resultando em 

reformas educacionais. 

Nesse mesmo sentido, Gauthier (2006) afirma que, após as discussões sobre a 

“profissão” e “profissionais” e sobre a educação nos aspectos do fracasso escolar e baixo 

desempenho escolar, surge a reflexão sobre o cenário de indagações para a 

profissionalização do ensino, para o olhar na formação do professor, mediador entre a 

escola e os alunos e para a profissão docente. O autor assim questiona: “O ensino é um 

ofício universal (GAUTHIER, 2006, p. 17), mas o que é preciso saber para ensinar?” 

Gauthier (2006), a princípio, questiona a qualidade da educação dispensada aos 

alunos e a competência dos professores e das instituições responsáveis pela sua formação, 

apontando que o “repertório de conhecimento” necessários ao ensino, coerente aos 

saberes profissionais, próprios do professor, faz parte desse entorno. Ou seja, ele faz uma 

relação entre a competência dos professores e a qualidade do ensino para explicar a 

complexidade da profissionalização na área da educação. 

 Essa discussão sobre a problematização da profissionalização da docência, de 

acordo com Ramalho, Núnez e Gauthier (2003, p. 2-3), tem sido objeto de reflexões 

críticas por parte de diferentes pessoas e também de documentos legais. Assim, as 

mudanças das representações que os professores têm sobre a profissão e a 

profissionalização está na base das exigências para a profissionalização da docência, 

como construção de identidades.  
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Salienta Nunes (2001, p. 27) que 

as pesquisas sobre formação e profissão docente apontam para uma 

revisão da compreensão da prática pedagógica do professor, que é 

tomado como mobilizador de saberes profissionais. Considera-se, 

assim, que este, em sua trajetória, constrói e reconstrói seus 

conhecimentos conforme a necessidade de utilização dos mesmos, suas 

experiências, seus percursos formativos e profissionais. 

 

Nessa mesma linha de pensamento, Gauthier (2006, p. 20) aponta que toda 

profissão é a formalização dos saberes necessários à execução das tarefas que lhe são 

próprias, enquanto outros ofícios e, por que não outras profissões, desenvolveram um 

corpus de saberes. Para o autor, há elementos do saber profissional docente que são 

fundamentais e podem permitir que os professores exerçam o seu oficio com muito mais 

competência, levando-o a um trabalho de reflexão e de pesquisa para a profissionalização 

do ensino. Com isso, o autor reforça que toda profissão é a formalização dos saberes 

necessários à execução das tarefas que lhes são inerentes, porém, isso acarreta dois 

obstáculos que impedem a emergência dos saberes profissionais: um ofício sem saberes 

e saberes sem oficio.  

Outro correlato da palavra “profissão”, muito utilizado, é “profissionalismo”, que, 

hoje em dia, ganha destaque como atributo do professor, mas - como aponta Freidson 

(1998, p. 214) - o debate sobre o profissionalismo é obscurecido por suposições 

indeterminadas e por usos incoerentes e incompletos, o que dificulta uma construção 

teórica sobre o tema e, até mesmo, definições, principalmente na área educacional. O 

autor se ocupa em fazer uma diferenciação entre o que é “profissionalismo” e o que não 

o é, colocando a sua análise na forma de condução do trabalho especializado, 

diferenciando “ofício” de “profissão”. 

Sua análise recai então sobre a forma de condução do trabalho especializado; ele 

ilustra isso quando diferencia ofício de profissão. Segundo esse autor, tanto o ofício como 

a profissão são espécies de trabalho especializado; ambos são vistos como tendo um 

caráter criterioso, de especialização minuciosa. Ou seja, ele não é executado 

mecanicamente, pois, nesse tipo de trabalho, o conhecimento formal tem que se adaptar 

às contingências das tarefas a serem realizadas. Além disso, a diferença entre o ofício e a 

profissão reside no tipo de conhecimento e qualificação que os indivíduos empregam no 

exercício do julgamento.  

Segundo a descrição de Freidson (1996, p. 5), os ofícios “[...] são aquelas 

especializações criteriosas baseadas principalmente na experiência e no treinamento 
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prático extensivo que empregam conhecimentos, sobretudo práticos”, argumentando 

ainda que o trabalho das profissões se distingue do trabalho dos ofícios por ser uma 

especialização criteriosa teoricamente. Com o exposto, o autor explica que a lógica do 

profissionalismo está baseada no princípio ocupacional, no domínio de uma expertise e, 

assim, a forma de ingresso nessa organização se dá pela exigência de credenciais que 

certifiquem o domínio de tal expertise. 

Como demonstra Freidson (1998), a autoridade do conhecimento é decisiva para 

o profissionalismo, visto que os chamados “profissionais”, no decorrer da história, eram 

reconhecidos por seus conhecimentos e competência no desempenho de tarefas de grande 

valor social. Eles apresentavam uma atitude especial de compromisso e preocupação com 

seu trabalho, diferentemente de outros tipos de profissionais.  

Nesse contexto, “profissionalismo” era compreendido como um conjunto de 

características e capacidades específicas da profissão (FREIDSON, 1996), a exemplo do 

mercado livre e da burocracia, representando um método de organização do desempenho 

no trabalho. A questão fundamental que embasa as discussões sobre o profissionalismo é 

como se deveria organizar e controlar o trabalho daqueles que, agora, chamamos de 

profissionais, explica o autor. 

Referindo-se ao profissionalismo como um tipo “ideal”, Freidson procura a partir 

desse conceito, analisar os órgãos e os recursos exigidos para que o profissionalismo se 

estabeleça. O autor trata o tipo ideal como um conjunto constante de características e os 

órgãos e recursos como varáveis que interagem. (FREIDSON, 1996, p. 2). Dessa forma, 

os elementos principais do profissionalismo são: a) a produção de saber abstrato, com 

monopólio sobre uma área especializada do conhecimento; b) a autonomia profissional 

para realizar diagnósticos; c) o controle do mercado através do credenciamento; d) 

obtenção das credenciais no ensino superior. Para o autor, as profissões são ocupações 

onde se desenvolve um tipo de trabalho especializado, onde há uma especialização 

criteriosa teoricamente fundamentada. 

Como crítica ao profissionalismo, Freidson (1998) aponta alguns modelos de 

organização de trabalho: um defendido pelos neoclássicos, no sentido da liberdade 

individual, tanto do trabalhador que oferece seu trabalho quanto do consumidor que 

decide o que quer comprar. O outro modelo refere-se à ordem, à eficiência e à ampla 

utilidade como barreiras à construção de um sistema, e o outro modelo que defende um 

ideal igualitário para todos os trabalhadores coletivamente.     
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Ressalta ainda o autor que  

A variável mais importante para o profissionalismo é o Estado. O único 

recurso intrínseco a uma ocupação é seu corpo de conhecimentos e 

qualificações e, embora este possa ser chamado de capital humano e 

cultural, certamente não tem o poder do capital econômico ou político. 

As instituições do profissionalismo não podem ser estabelecidas ou 

mantidas sem o exercício do poder do Estado, pois o controle 

ocupacional da própria divisão do trabalho, do próprio mercado de 

trabalho e do modo de ensino vai contra o interesse tanto dos 

consumidores individuais como das empresas (FREIDSON, 1996, p. 4)  

 

A relação entre esses dois campos - profissionalismo e Estado - se dá de forma 

complexa e não podemos definir se há uma determinação de um sobre outro, mas sim que 

há uma interdependência, conflituosa ou não, entre esses campos. Para Freidson (1996), 

existe uma separação, ou oposição, entre a forma burocrática de organização do trabalho 

e a forma profissional. Isso ocorre porque, para ele, o que é intrínseco a uma profissão é 

seu corpo de conhecimento e suas qualificações, porém para poder exercer monopólio 

sobre uma área no mercado de trabalho é necessária a ação legitimadora do Estado. O 

Estado garantiria assim a autonomia (ou não) do campo profissional. Portanto, para 

compreender o profissionalismo, não basta apenas examinar a lógica interna de uma 

profissão, estando ausentes - nessa análise - elementos exteriores que porventura possam 

influenciar a própria lógica profissional, ou melhor, as ações dos indivíduos e grupos 

envolvidos em um determinado campo profissional ou ocupacional. 

No percurso deste trabalho, foi possível identificar que essa tem sido uma tese 

relativamente aceita na literatura pertinente ao tema profissionalização do magistério ou 

dos trabalhadores da educação. Por essa razão, nesta seção, optamos por trazer, 

recorrendo à literatura pertinente, dados sobre o funcionamento dessa lógica, para melhor 

discussão e compreensão da profissionalização docente.  Diante disso, ressaltamos que 

estamos cientes das potencialidades dessa análise da obra de Freidson (1998), com 

recortes que interessem às questões desta pesquisa para a dissertação de Mestrado, mas 

também as suas fragilidades. 
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SEÇÃO 3 

 

A CONSTITUIÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE NO BRASIL E DA 

PROFISSIONALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

 

Compreender a constituição da profissão docente no Brasil implica, 

essencialmente, compreender o percurso histórico da organização do magistério no Brasil 

e como se deu e vem se dando o processo de formação para o exercício da docência. A 

Revolução Industrial foi um marco na história dos povos e, por conseguinte, provocou 

mudanças em todas as áreas: sociais, econômicas, culturais, políticas, religiosas, 

institucionais e, até mesmo, filosóficas. Praticamente, nasce uma nova sociedade e, com 

isso, uma nova maneira de viver, conviver e produzir e, consequentemente, repercutindo 

diretamente na educação humana. Mas, como descrito por Nóvoa (1999, p. 15), a “gênese 

da profissão de professor tem lugar no seio de algumas congregações religiosas, que se 

transformaram em verdadeiras congregações docentes, identificando no professor um 

vocacionado”.  

É, considerando essa perspectiva histórica, que procuramos contextualizar alguns 

aspectos da constituição da profissão docente no Brasil e a discussão sobre os elementos 

da profissionalização docente que passamos a apresentar.  

 

3.1 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

No estudo exploratório realizado por ocasião da elaboração do projeto desta 

pesquisa, pudemos identificar que as profissões e a profissionalização docente são 

abordadas sob diversos enfoques na literatura específica e de forma bastante dispersa. 

Essa dificuldade de uma definição não apenas sobre profissionalização, mas também 

quanto à profissão também foi discutida por Freidson (1998, p. 140).  

Para o autor,  

Todas essas palavras são extremamente ambíguas e grande parte de sua 

teimosa imprecisão gira em torno de suas múltiplas conotações 

desconcertantes e às vezes incompatíveis. Mas, na língua inglesa, não 

existe outra palavra que possa ser usada para representar uma ocupação 

tão bem organizada. [...]. 

 

O autor se refere a outros tipos de ocupação, análogas à profissão nas organizações 

de trabalho organizado - no ofício ou no comércio especializado -, normalmente, 
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denominados de “empregos” ou “posições”, mas que não podem ser consideradas 

profissões porque “não podem reivindicar o mesmo tipo de competência assentada em 

conhecimento como pede a profissão.” Embora sua explicação seja longa e complexa 

sobre essa comparação entre a profissão e esse tipo de trabalho – aspectos já apresentados 

na seção anterior -, ousamos retomar a ideia do autor porque entendemos interessante, 

diante da discussão sobre a profissão, principalmente na atualidade. 

Como analisa Oliveira (2010, p. 1132-1133), não há dúvidas de que está em curso 

uma luta pela profissionalização do magistério no Brasil. Para a autora, trata-se de um 

movimento em busca de reconhecimento político, social e econômico, que se faz por meio 

de suas organizações, mas que, como processo de construção histórica, varia, segundo o 

contexto socioeconômico no qual se realiza. 

A despeito de as teses de desvalorização e desqualificação do trabalho 

docente serem amplamente aceitas como um processo que tem se 

agravado nos últimos anos, pouco se tem discutido tais fenômenos à luz 

das mudanças mais recentes nas escolas. Na realidade os estudos mais 

significativos a esse respeito datam de duas décadas atrás. É nesse 

contexto que as teses de desprofissionalização e proletarização do 

magistério surgem no debate acadêmico brasileiro. Contraditoriamente, 

em um momento (décadas de 1970 e de 1980) em que a história do 

movimento docente foi profundamente marcada pela luta por 

profissionalização do magistério e reconhecimento dos direitos e 

deveres desses trabalhadores (OLIVEIRA, 2010, p. 1133). 

 

Em sua discussão sobre a construção política da profissão docente no Brasil e 

sobre a reestruturação da profissão docente nas últimas décadas, Oliveira (2010) assinala 

que a maioria dos analistas está de acordo que o exercício da docência na sociedade 

moderna veio constituindo-se como ofício, a partir da institucionalização mais ampla dos 

sistemas escolares e da instauração de um corpo de trabalhadores que vem 

movimentando-se em busca de uma profissionalização melhor definida. Também Weber 

(2003, p. 1127) apontou que foi identificado um acordo entre os autores sobre “a 

impossibilidade de organizar os achados sob uma teoria” da profissionalização.  

Em face dessas considerações iniciais, neste trabalho, partimos do princípio de 

que as mudanças provocadas pelas políticas educacionais nas últimas décadas, 

particularmente, as relacionadas à profissão docente, no Brasil, não podem ser 

compreendidas sem o entendimento das contingências históricas e econômicas que 

balizaram a constituição da profissão do magistério ou da docência. Entretanto, faz-se 

também necessário compreender o novo cenário de transformações políticas, econômicas 
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e culturais que vêm ocorrendo no mundo, principalmente a partir das últimas décadas do 

século anterior.  

Diante do exposto, a seguir, apresentamos alguns conceitos e fundamentos sobre 

a temática que envolve a profissionalização do magistério, recorrendo a alguns eventos 

históricos e políticos que marcaram a constituição da profissão no contexto da 

organização do trabalho no período industrial, mas com foco no movimento de 

profissionalização do magistério, seus avanços e recuos, no sentido de compreender o 

retorno dessa discussão na conjuntura atual, no cenário de transformação dos sistemas 

educacionais que tem sido denominado como reforma e reestruturação dos sistemas de 

ensino, principalmente a partir da década de 1990.  

Nesta pesquisa, ao tomar a profissionalização docente como objeto de estudo, 

reconhecemos que as políticas educacionais que vêm sendo implementadas caminham na 

direção de uma reestruturação educacional, em decorrência da reconfiguração do papel 

do Estado, originadas do Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado (PDRAE), que 

tem como espinha dorsal uma mudança no modelo gestão pública do Estado brasileiro.  

Como enfatizado nas palavras do então presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso (FHC): “Este Plano Diretor procura criar condições para a 

reconstrução da administração pública em bases modernas e racionais”. E ainda: “É 

preciso reorganizar as estruturas da administração com ênfase na qualidade e na 

produtividade do serviço público; na verdadeira profissionalização do servidor [...]” 

(BRASIL, 1995). Ele ainda justifica que “esta reorganização da máquina estatal tem sido 

adotada com êxito em muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento” (BRASIL, 

1995, p. 6-7). 

Desde a década de 1990, considerada “década da reforma”, a educação tem sido 

respaldada por políticas originadas desse movimento de reformas, para atender às 

exigências da economia mundial e, dessa forma, recebendo influências de organismos 

internacionais e de ideais educacionais globalizados. Em nível nacional e internacional, 

no contexto de profundas mudanças no cenário econômico, político, social e cultural, a 

questão da profissão vem se estendendo ao campo educacional, revelando uma tendência 

à profissionalização do magistério em todos os níveis. Isso tem mobilizado estudos, 

pesquisas, discussões e, também, muitos embates e tensões que, para serem 

compreendidos faz-se necessário recorrer ao histórico e às condições em que a questão 

da profissão e da profissionalização docente ganhou reconhecimento no cenário 

econômico.  
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Esse exercício é importante para compreender as mudanças ocorridas na educação 

ao longo do tempo, seus desdobramentos e motivações políticas e econômicas que 

constituem o cenário da discussão sobre a profissão docente na direção da 

profissionalização. Assim, passamos a apresentar alguns aspectos históricos e políticos 

que não apenas contribuíram para a constituição da profissão no Brasil, mas foram 

também determinantes. 

 

3.2 ALGUNS ASPECTOS HISTÓRICOS DA PROFISSÃO NO BRASIL 

 

O processo histórico da profissão define as teorizações e conclusões de que a 

profissionalização é também um processo histórico e evolutivo e acontece, segundo 

Custódio (2010, p. 70), “na teia das relações sociais e refere-se ao conjunto de 

procedimentos que são validados como próprios de um grupo profissional, no interior de 

uma estrutura de poder”.  

Nessa estrutura de poder, está o Estado regulando a profissão, retirando-lhe a 

autonomia, sendo que Nóvoa (2003) considera como primeiro procedimento de controle 

o “fato de o trabalho docente ser licenciado, regulamentado e fiscalizado pelo Estado” o 

que constitui importante obstáculo à instituição dessa atividade como profissão. Como 

explica o autor, há no Brasil, diversas profissões regulamentadas pelo Estado, com um 

maior grau de autonomia na gestão e na fiscalização internas, realizadas por seus próprios 

membros, ou por seus conselhos, mas isso não ocorre com a classe dos professores, o que 

em nosso entendimento prejudica a profissionalização da profissão e dos profissionais.  

O histórico da constituição da profissão docente tem sido descrita por diversos 

pesquisadores, mas principalmente por Nóvoa (2003, 2005), como evidenciado nesta 

pesquisa, sendo que ele tem sido referência para diversos pesquisadores. Destaca-se 

também Demerval Saviani. Pode se considerar consenso entre os pesquisadores que o 

início do processo de profissionalização dos docentes no Brasil teve início com a chegada 

dos professores régios que chegaram ao Brasil para substituir os padres jesuítas, até então 

os únicos que se dedicavam a essa função na colônia.  

Dessa forma, o início do processo de laicização da instrução no Brasil-Colônia, 

por meio da chamada “Reforma Pombalina”, é considerado também o início da 

profissionalização do ensino.  Como relata Vilella (2007), com a expulsão da Companhia 

de Jesus de Portugal e do Brasil no séc. XVIII, que até então era responsável pela 

instrução naquele país e em suas colônias, foram enviados ao Brasil os professores régios, 
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para substituírem os padres jesuítas.  É com esses professores que tem início a profissão 

docente no Brasil.  

Entretanto, como relata o autor, a sua regulação por meio de determinações 

estatais somente vai se efetivar com a Lei Geral do Ensino, de 1827, a qual manda criar 

escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império, 

quantas fossem necessárias, como se encontra no documento disponível no site do 

www.planalto.gov.br. 

Art. 1º Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, 

haverão(sic) as escolas de primeiras letras que forem necessárias. 

Art. 2º Os Presidentes das províncias, em Conselho e com audiência das 

respectivas Câmaras, enquanto não estiverem em exercício os 

Conselhos Gerais, marcarão o número e localidades das escolas, 

podendo extinguir as que existem em lugares pouco populosos e 

remover os Professores delas para as que se criarem, onde mais 

aproveitem, dando conta a Assembléia Geral para final resolução. 

Art. 3º Os presidentes, em Conselho, taxarão interinamente os 

ordenados dos Professores, regulando-os de 200$000 a 500$000 anuais, 

com atenção às circunstâncias da população e carestia dos lugares, e o 

farão presente a Assembléia Geral para a aprovação. 

Art. 4º As escolas serão do ensino mútuo nas capitais das províncias; e 

serão também nas cidades, vilas e lugares populosos delas, em que for 

possível estabelecerem-se. 

Art. 5º Para as escolas do ensino mútuo se aplicarão os edifícios, que 

couberem com a suficiência nos lugares delas, arranjando-se com os 

utensílios necessários à custa da Fazenda Pública e os Professores que 

não tiverem a necessária instrução deste ensino, irão instruir-se em 

curto prazo e à custa dos seus ordenados nas escolas das capitais 

(BRASIL, 1827). 

 

A partir dessa Lei, foi promulgado o Ato Adicional de 1834, que transfere para as 

províncias a responsabilidade pela formação dos seus quadros docentes.  

Amparando-se em Nóvoa (2009), Vilella (2007, p. 100) relata que a transferência 

da formação e exercício da docência, inicialmente ligada às ordens religiosas, para o 

Estado trouxe para essa ocupação, uma perspectiva diferenciada:  

O que constitui esses docentes em corpo profissional é o controle do 

Estado e não uma concepção corporativa de ofício. Os antigos docentes 

serão confrontados com um projeto de laicização, mas este, se por um 

lado os subordina à autoridade do Estado, por outro lhes assegura um 

novo estatuto sócio profissional. 

 

Essa relação dos docentes com o Estado ocorre com suas contradições e se 

repercute na profissão ao longo da história com reflexos ainda hoje. Segundo Vilella 

(2007), se essa relação, por um lado, contribui para o processo de profissionalização, por 

outro, submete os docentes a um controle ideológico. É essa dualidade que vai formar o 
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cenário que dará origem ao nascimento das primeiras associações profissionais. Cabe 

ainda destacar que outro marco na profissionalização docente no Brasil foi a criação das 

Escolas Normais. Embora bem mais adiante, somente nas décadas de 30 e 40 do século 

XX, a criação das escolas normais contribui para a definição de um estatuto sócio 

profissional por meio de um saber especializado.  

Oliveira (2010, p. 20) considera que os estudos sobre a profissão docente são 

oriundos basicamente de duas vertentes.  

Uma primeira poderia ser descrita como aquela que se situa na tradição 

pedagógica humanista, que centra seu foco na formação docente, 

compreendida como um processo de constituição do sujeito no seu fazer 

pedagógico, atribuindo grande ênfase aos saberes adquiridos na 

experiência, à prática pedagógica e aos processos formativos [...]. A 

segunda vertente pode ser identificada nas análises sobre a profissão 

docente, trazidas pela perspectiva sociológica, em que a identidade 

profissional é compreendida na relação com suas atividades laborais, 

com a inserção desses sujeitos na divisão social do trabalho. [...]. 

 

No entendimento da autora, a primeira vertente levada ao extremo acaba por 

atribuir demasiado peso à formação como elemento central da profissionalização, 

chegando a reduzir a profissão docente a um conjunto de competências e capacidades, 

realçando essencialmente a dimensão técnica da ação pedagógica, como analisado 

também por Nóvoa (2003) e Saviani (2010).  A segunda vertente se ampara no manto da 

Sociologia. Como analisa Oliveira (2010, p. 21), “as profissões constituem-se em 

importante objeto da sociologia desde o seu nascedouro”. Assim justifica a autora:  

Nas lições de Sociologia de Émile Durkheim, as corporações 

profissionais são consideradas importantes mediações entre o Estado e 

os indivíduos. A organização dos grupos profissionais seria vital à 

coesão social e ao equilíbrio e harmonia nas relações entre sociedade 

política e Estado, já que por meio da divisão do trabalho é que se realiza 

a integração social (OLIVEIRA, 2010, p. 19)  

Conforme a autora, mesmo na vertente sociológica, destacam-se duas distintas 

abordagens:  

[...] estudos que se situam nos referenciais trazidos pela sociologia do 

trabalho, sobretudo, nas relações de trabalho, com preponderância na 

matriz marxista; e outra que se orienta pelas referências oferecidas pela 

sociologia das profissões. As teses sobre a proletarização, a 

desvalorização e a desqualificação do trabalho docente foram 

elaboradas a partir das referências da primeira orientação e/ou da 

confluência entre ambas.  

 

Nesse contexto, a profissionalização é interpretada ora como um fator positivo 

para a profissão docente e seus trabalhadores e ora como um fator negativo, sendo tomado 
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como uma “ameaça à proletarização, caracterizada pela perda do controle do trabalhador 

da educação, em particular do professor, sobre o seu processo de trabalho”. Os 

especialistas adeptos dessa vertente que  

[...] contrapunha-se à profissionalização como condição de preservação 

e garantia de um estatuto profissional que levasse em conta a 

autorregulação, a competência específica, rendimentos, licença para 

atuação, vantagens e benefícios próprios, independência etc. A 

discussão acerca da autonomia e do controle sobre o trabalho, nesta 

abordagem, é o ponto essencial.  

 

Oliveira (2010, p. 22) analisa que a tese da proletarização aparece então como um 

processo irreversível em que os professores estão submetidos à medida que os sistemas 

escolares expandem sua cobertura e tal processo é compreendido como uma “mazela da 

democratização do ensino”. Essa discussão ganha muita força na década de 80, tendo 

como paradigma central das discussões a organização do trabalho fabril e, conforme a 

autora,  

[...] está relacionada, então, à busca de autoproteção pelos professores 

e demais trabalhadores da educação por meio da luta pela 

profissionalização, pois a proletarização vinha acompanhada de um 

processo de desqualificação. 

 

 

Para alguns, a profissionalização aparece nesse contexto como uma saída 

defensiva dos trabalhadores da educação aos processos de perda de autonomia no trabalho 

e de desqualificação, em que o trabalhador perde o controle sobre o processo de trabalho, 

perde a noção de integridade do processo, passando a executar apenas uma parte das 

tarefas e alienando-se de sua concepção.  

Por outro lado, para alguns, a profissionalização parece indicar o contrário: ganho 

de status social, maior proteção, reserva de mercado, entre outros benefícios. Nos dizeres 

de Nóvoa (1993, p. 23), citado por Oliveira (2010, p. 23), 

A profissionalização é um processo através do qual os trabalhadores 

melhoram o seu estatuto, elevam os seus rendimentos e aumentam o seu 

poder/autonomia. Ao invés, a proletarização provoca uma degradação 

do estatuto, dos rendimentos e do poder/autonomia; é útil sublinhar 

quatro elementos deste último processo: a separação entre a concepção 

e a execução, a estandardização das tarefas, a redução dos custos 

necessários à aquisição da força de trabalho e a intensificação das 

exigências em relação à actividade laboral.  

 

Na década de 1990, a discussão da profissionalização docente, volta ao debate e 

ganha evidência no contexto da reforma que teve início, especificamente, com a 

publicação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (PDRAE, BRASIL), em 
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1995, e a publicação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

nº 9394, em 1996. Com a aprovação da Emenda Constitucional (E.C), nº 53 de 2006, que 

eleva o professor da educação básica ao status de “profissional da educação”, essa questão 

se solidifica, mas a tensão permanece, conforme as leituras a que tivemos acesso e nos 

debate acadêmicos de que participamos, alguns dos quais contribuíram com o amparo 

teórico deste trabalho.  

Entre eles estão Nóvoa (1991, 1995) que, entre outras abordagens, trata em 

profundidade do histórico da profissão professor ao longo da história e na atualidade; 

Tardif (2013), relativamente aos seus estudos sobre saberes docentes como profissionais; 

Nuñez e Ramalho (2008), Gauthier (2006), Weber (2003) e Cária (2015, 2016), referente 

à profissionalização do ensino; Oliveira (2004, 2010) sobre os trabalhadores da educação 

e a construção política da profissão e outros. 

Como analisa Tardif (2013, p. 559), a profissionalização do ensino representa uma 

tendência que atravessa o século XX, iniciando na década de 1980 com o projeto lançado 

nos Estados Unidos e que possuía três objetivos principais: a) melhorar o desempenho do 

sistema educativo; b) passar do ofício à profissão; c) construir uma base de conhecimento 

(knowledge base)6 para o ensino. Em suas considerações, um professor de profissão não 

é somente alguém que aplica conhecimentos produzidos por outros, ou um agente 

determinado por mecanismos sociais. O professor, como profissional, é um sujeito que 

assume sua prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, possui conhecimentos 

e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura 

e a orienta. 

Assim, neste trabalho, corroboramos Oliveira (2004, p. 32), ao descrever sobre a 

profissão docente ante uma nova regulação. No seu entendimento, os professores se 

encontram diante de uma “nova ambivalência”.  

Se por um lado as formas mais flexíveis e autônomas de organização 

do trabalho lhes trazem ganhos de autonomia e maior controle sobre 

suas atividades, por outro lado essa mesma organização lhes retira 

poder e controle como um grupo profissional, à medida que os demais 

sujeitos que participam da escola e do sistema se encontram agora 

investidos do poder de cobrar e exigir prestação de contas do que é 

realizado no espaço escolar (OLIVEIRA, 2004, p. 32). 

                                                           
6 Em inglês, usa-se comumente a expressão “knowledge base”, empregada frequentemente num sentido 

muito amplo, podendo englobar todos os saberes docentes: conhecimento do conteúdo, saber experiencial, 

conhecimento das crianças, conhecimento do programa, conhecimento relativo ao gerenciamento da classe, 

conhecimento de si mesmo, cultura geral, etc. (GUATHIER, 2006, p. 18). 
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Campos (2007, p. 17) considera, em suas reflexões sobre as novas perspectivas e 

desafios da profissão docente, que a docência é uma profissão com vocação, sentido e 

compromisso humano e capacidades político-técnicas, nas quais as expectativas e 

cobranças em relação à competência e ao desempenho dos docentes cresce na proporção 

das profundas mudanças sociais. E para a profissão docente é preciso reconhecer os 

fatores que influenciam o desempenho profissional docente: condições de trabalho, 

formação inicial, formação continuada em serviço, reconhecimento social entre outros.  

Uma pesquisa publicada pela UNESCO, em 2006, realizada por Gatti e Barretto 

(2009) revela o panorama geral sobre o cenário da profissão docente no Brasil, tratando-

a como setor nevrálgico nas sociedades contemporâneas, sendo a administração pública 

a grande empregadora (80%) nesta área. As autoras mostram que, no Brasil, a importância 

dos professores, no cômputo geral dos empregos formais, não é menor do que nos países 

avançados, assim como também não é menor sua importância social e política.  

Segundo Gatti, Barreto e André (2011, p. 20), há várias facetas que se entrecruzam 

na constituição da profissionalização docente tais como:  

Legislação, características da formação inicial presencial e a distância, 

modelos especiais de formação implementados por administrações 

públicas, perfil dos professores e dos licenciandos, aspectos relativos à 

educação continuada nas redes de ensino, dados gerais sobre salário e 

carreira.  

 

Portanto, a questão da profissão docente e da profissionalização não se trata de 

um debate a ser situado apenas no que se refere ao aspecto pedagógico da profissão, ou 

seja, ao saber e ao fazer profissional, mas também é preciso considerar a dimensão 

política do processo de profissionalização dos trabalhadores da educação, procurando 

apreender, na conjuntura atual, a complexidade de um processo que ultrapasse o debate 

reduzido apenas à docência ou ao ensino. 

No entendimento de Freidson (1998, p. 49), “falar no processo de 

profissionalização exige que se defina a direção do processo e o estágio final de 

profissionalismo para o qual uma ocupação pode estar caminhando. Sem alguma 

definição de profissão, quase não tem sentido o conceito de profissionalização.” De 

acordo com o autor, a questão da profissionalização docente surge a partir de 1980, nos 

Estados Unidos com o projeto de profissionalização do ensino e a nova denominação 

atribuída ao professor como “profissional da educação”.  

No caso do Brasil, o tema tem sido situado no contexto de reforma e nas 

tendências gerenciais implementadas a partir da segunda metade da década de 1990, o 
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qual vem introduzindo, no cenário educacional brasileiro, novos modos de regulação, 

organização e gestão da educação pública.  

 

3.3 A FORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DOCENTE NO 

BRASIL 

 

Neste texto, adotamos o princípio de que a formação para a docência se vincula 

ao movimento de constituição da profissão docente e do movimento da 

profissionalização, considerando, portanto, que se trata de um processo histórico e 

político. Recorrendo a Saviani (2009), a compreensão da formação da profissão docente 

deve ser entendida no contexto das influências neoliberais na educação e seus 

desdobramentos. Nesse sentido, o autor defende a importância de abordar a 

profissionalização docente procurando colocar em discussão a questão da formação para 

o magistério na perspectiva profissional.  

Segundo Tanuri (2000, p. 62), as discussões acerca da formação de professores 

aparecem com a Revolução Francesa, no período de 1789 a 1799, na qual “concretiza-se 

a ideia de uma escola normal a cargo do Estado, destinada a formar professores leigos”, 

surgindo as Escolas Normais como instituições para preparar os professores. Entretanto, 

como analisado por Saviani (2009, p. 143), a questão da formação de professores exigiu 

uma resposta institucional apenas no século XIX.  

De acordo com Saviani (2009, p. 114), no Brasil, somente durante o Império é que 

vão se dar os primeiros esboços de formação dos professores - em 15 de outubro de 1827- 

quando foi promulgada, a Lei das Escolas de Primeiras Letras, prevalecendo até 1890 

com a implantação dos grupos escolares (SAVIANI, 2009, p.144). Como descreve o 

autor, a preparação docente acontecia com instrução dos professores para o domínio do 

método mútuo7, sem haver relação com a profissão docente. Antes deste período, o Brasil 

foi influenciado pelos ideários dos jesuítas que aqui permaneceram durante duzentos e 

setenta e nove anos e tinham como objetivos a colonização, educação e catequese como 

“difusão e conversão dos colonizados à religião dos colonizadores”.  

                                                           
7 Em 1º março de 1823, um Decreto cria a escola de Primeiras Letras pelo método de ensino mútuo para instrução das 

corporações militares. Neste ensino proposto por Lancaster, que de certa forma não preocupava com o aspecto 

qualitativo e sim quantitativo, instruir muitos com baixo custo. Um ou mais oficiais que tinham condições de aprender 

o método, voltavam à Província e ensinavam a outros irmãos d’armas ou outros cidadãos (TANURI, 2000, p. 63). 
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Como já apresentado neste texto, pela Lei de 15/10/1827, a criação das Escolas 

de Primeiras Letras aconteceu em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do 

império, como também os exames de seleção para mestres ou mestras. Entretanto, como 

explica Saviani (2009) e Tanuri (2000), a primeira formação dos professores no Brasil se 

pauta na forma exclusivamente prática, sem base teórica (TANURI, 2000). 

Como explica Tanuri (2000, p. 63),  

Pouco resultou das providências do Governo central referentes ao 

ensino de primeiras letras e preparo de seus docentes de conformidade 

com a Lei geral de l827. As primeiras escolas normais brasileiras só 

seriam estabelecidas, por iniciativa das Províncias, logo após a reforma 

constitucional de 12/8/1834. 

 

Em tais circunstâncias, desde a sua criação as escolas normais brasileiras fizeram 

parte dos sistemas provinciais. O modelo que se implantou foi o europeu, mais 

especificamente o francês, resultante de nossa tradição colonial e do fato de que o projeto 

nacional era emprestado às elites, de formação cultural europeia. Saviani (2009) descreve 

modelos de formação de professores, baseados em conteúdos culturais cognitivos e 

conteúdos pedagógico-didáticos, que se configuraram ao longo dos anos e que ainda são 

temas de discussão na educação atual. Conforme o autor, embora a via normalista de 

formação docente, adotada a partir de 1835, tenha permanecido ao logo do século XIX, 

sempre esteve sujeita a contestações. 

Conforme apresenta Navarro (2006), o Brasil Republicano nos anos vinte do 

século XX, em seu contexto, apresenta as ideias modernistas e a pressão do movimento 

dos “pioneiros da escola nova”, sugerindo a reivindicação de que os professores 

secundários sejam formados em cursos superiores de filosofia, ciências e letras, o que 

ocorreu a partir de 1934, com a garantia de emprego para habilitados.  

 A formação de professores para as disciplinas dos cursos normais se dava através 

dos inúmeros cursos de Pedagogia. Essa identidade foi oficialmente reconhecida pelo 

Ministério da Educação, criado em 1931, através dos registros profissionais que, 

juntamente com os diplomas, passaram a ser exigidos nos concursos públicos de provas 

e títulos para ingresso na carreira de professores secundários. De 1934 até 1964 tivemos 

no Brasil o ensaio de uma “elite do magistério” brasileiro: os salários dos professores 

secundários eram compensadores, quase iguais aos dos professores universitários, como 

analisa Monlevade (2001, p. 45). 

O período que compreendeu a década de 1970 até o início da década de 1980, foi 

uma fase marcante para a profissão, pois - sob a influência do tecnicismo - ocorreu a 
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reformulação dos cursos de Licenciatura e Pedagogia no Brasil, adotando a visão 

funcionalista de educação, ou seja, foco no planejamento, organização, métodos – 

dimensão técnica. Como descrito por Candau (1982), a Psicologia Comportamental e a 

tecnologia educacional, praticamente forjaram um modelo de formação de professores e 

especialistas que privilegiava a formação técnica, em que cabia preparar o professor para 

organizar os planos, planejamentos, objetivos, avaliação e todos os componentes do 

processo ensino aprendizagem.  

Esse modelo partia do princípio de que essa formação técnica por si só garantiria 

a eficácia do ensino, mas esse modelo recebeu muitas críticas dos especialistas da 

educação, acusando-o de ser um movimento de desvalorização do professor e um 

esvaziamento dos instrumentos do trabalho docente, que é o saber (conteúdo) e o método 

(saber fazer), restando apenas, quando muito, uma técnica sem competência, como é o 

caso de Cury (1982), Gadotti (1987), Candau (1982), Arroyo (1985), que chegam a 

denominar esse movimento como de “deformação docente”.  

Pimenta e Dias (2012, p. 113) analisam que os estudos de caráter filosófico e 

sociológico de rejeição ao modelo tecnicista daquela década propõem “um modelo de 

prática educativa transformadora”. No entanto, elas apresentam a sua ponderação sobre o 

papel da escola: 

[...] para a compreensão do fenômeno do ensino e da formação, é 

preciso considerá-la também como espaço de contradições, no 

qual novas e nem tão novas ideias convivem de modo nem tão 

harmônico. Mudanças podem ser iniciadas, mas não há garantia 

de sua efetivação, pois dependem da complexidade inerente ao 

fenômeno educativo. 

 

A partir de 1980, a sociedade caminha para outro momento histórico de 

redemocratização do país e os debates sobre a profissão docente e formação de 

professores também tornam-se acirrados. Para Pimenta e Dias (2012, p. 112), “É na 

década de 1980 que movimentos para situar a problemática educacional em condições de 

abarcar essa complexidade da profissão se consolidam”. Autores como Weber (2003) 

afirmam que aquela década – a de 1980 – foi uma das mais importantes para a educação, 

pelos debates e conquistas nessa área que se materializaram na constituição Federal e na 

Lei de Diretrizes da Educação Nacional, nº 9394 de 1996.  

Sobre o cenário e os desafios da profissão na atualidade, Gatti e Barreto (2009, p. 

255) destacam que “salta à vista a necessidade de adoção de uma estratégia de ação 

articulada entre as diferentes instâncias que formam professores e as que os admitem 
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como docentes”. Além disso, as autoras apontam a necessidade de “conseguir-se (sic) 

consensos quanto aos rumos da educação nacional, das estruturas formativas de docentes 

para a educação básica e dos currículos respectivos” (GATTI; BARRETTO, 2009, p. 

255).   

Relativamente às discussões sobre a formação de professores na educação básica, 

acentuadas nas décadas de 1990 e no início do século XXI, é importante considerar que, 

desde a publicação da Lei de Diretrizes e Base Nacional (LDBEN), nº 9394, de 1996, no 

Título VI, os professores são reconhecidos como “profissionais” e, como tal, têm o seu 

processo de formação regulado pelo Estado, como consta nos artigos 61 a 67,  

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender 

aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 

características de cada fase do desenvolvimento do educando [...] 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação [...]  

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: 

1. cursos formadores de profissionais para a educação básica[...] 

2.programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 

3.programas de educação continuada para os profissionais de educação 

dos diversos níveis. 

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

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 

educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou 

em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, 

nesta formação, a base comum nacional.  

Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá 

prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. 

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á 

em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado 

e doutorado. 

................................................................................................................. 

 

Entretanto, cabe ressaltar que entre os pesquisadores e até mesmo nos 

instrumentos legais que regulam a profissão docente, diversas terminologias ainda são 

utilizadas para se referir ao professor. Isso foi evidenciado no estudo exploratório 

realizado como suporte à elaboração do projeto desta pesquisa, como já relatado neste 

texto. Não há uma definição da terminologia “profissional” ao se referir, de alguma 

forma, ao professor e ao trabalho que realiza.  

No entendimento de Weber (2003) e corroborado por nós, do ponto de vista 

histórico, o conhecimento e a compreensão dessa multiplicidade terminológica são 

fundamentais para a discussão das questões que envolvem o processo de 

profissionalização dos profissionais da educação na atualidade. Como teoriza Hobsbawn 
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(1995, p. 13-14), cada autor, fala de seu lugar como historiador, “cujo ofício é lembrar o 

que os outros esquecem”. Ele entende que um é expectador do tema que elege, não 

importando, talvez, com os vieses das transformações ocorridas no cenário onde se 

encontra. O que importa de fato é o caminho que se traça para deixar como legado, para 

a reflexão a posteriori e para novas questões e interpretações.  

Gatti e Barreto (2009, p. 255) entendem que, com essa concepção profissional, 

várias facetas que se entrecruzam na constituição da profissionalização docente devem 

ser examinadas, tais como legislação, características da formação inicial presencial e a 

distância, modelos especiais de formação implementados por administrações públicas, 

perfil dos professores e dos licenciandos, aspectos relativos à educação continuada nas 

redes de ensino, dados gerais sobre salário e carreira.  

Para Gatti, Barreto e André (2011, p. 13), a discussão sobre a política nacional de 

formação de profissionais do magistério da Educação Básica e o delineamento de um 

sistema nacional de educação constituem “elementos importantes das políticas federais 

que impactam diretamente sobre as políticas de formação e profissionalização dos 

professores em todo o país”. Para as autoras, essas discussões fornecem subsídios para o 

debate sobre a formação inicial e continuada desses profissionais, o trabalho que vem 

sendo realizado nas instituições formadoras - públicas e privadas, os currículos dos cursos 

ofertados, a carreira docente, a remuneração, os modos de contratação e a distribuição de 

sua jornada diária de trabalho.  Assim afirmam as autoras: 

Os desafios candentes que são colocados ao governo da educação e às 

suas políticas, em particular às questões da formação de docentes e de 

seu trabalho, têm-se originado dos desconfortos anunciados por 

diferentes grupos sociais, em diferentes condições, que expõem suas 

necessidades e demandas e geram suas reivindicações expressas por 

vários meios (associações diversas, mídias, movimentos por mais e 

melhor educação etc.). Esses desconfortos relacionam-se a novas 

posturas ante as injustiças sociais, marcadamente as injustiças de status 

social, que estão relacionadas com a ordem cultural em nossa 

sociedade, aliada às possibilidades de sobrevivência digna (GATTI, 

BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 13). 
 

No Brasil, os cursos de graduação em Pedagogia se constituem no principal locus 

da formação docente para atuar na educação básica, na Educação Infantil e nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. Desde os anos 1990, temos presenciado um intenso 

movimento de discussão e elaboração das Diretrizes para os cursos de Pedagogia, sendo 

a última Resolução das diretrizes publicada no ano de 2015.  
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Como relata Oliveira (2010), essas discussões envolvem a participação de 

algumas entidades da área, tais como: a Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPed), a Associação Nacional pela Formação de Profissionais 

da Educação (ANFOPE), o Fórum Nacional de Diretores de Faculdades de Educação 

(FORUMDIR), a Associação Nacional de Política e Administração da Educação 

(ANPAE), O Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES) e a Executiva Nacional 

dos Estudantes de Pedagogia.  

. 

3.4 A DIMENSÃO FORMATIVA PARA A PROFISSÃO NA LEGISLAÇÃO 

 

Segundo Weber (2003), citando Nóvoa (1991, p. 119), a função docente no Brasil 

foi sendo normatizada a partir do momento em que o Estado, “para atender às 

necessidades de escolarização impostas pelo processo de modernização da sociedade 

brasileira, avoca a si o controle da escola”. Assim, as políticas, reformas educacionais, as 

mudanças na legislação e no currículo chegam à sala de aula, por meio dos professores, 

uma vez que a legislação induz a formação que deve ser proporcionada ao professor. 

Diante disso, Weber (2003) argumenta que a legislação educacional assume esse caráter 

normatizador, entendido também como uma regulação, mas no âmbito do projeto 

modernizador do Estado brasileiro.  

Weber (2003, p. 1130) verifica duas características principais da legislação: 

Uma primeira, de ordem apenas prescritiva, que se cinge a estabelecer 

as exigências mínimas de formação docente, e uma segunda que, sem 

perder o tom normativo característico de lei, tem também um aspecto 

indutor.  

 

Continuando, o autor recorre à legislação educacional, desde a primeira LDBEN, 

para mostrar como a formação do professor é regulada pelo Estado: 

Assim, na legislação sancionada em 1961, a Lei n. 4.024, a questão do 

professorado é tratada no Título VII, Cap. IV intitulado “Da formação 

do magistério para o ensino primário e médio” sob a ótica da 

“premência de professores diante da expansão do ensino primário”. 

Assegura-se, então, “igual direito de ingresso no magistério primário 

oficial ou particular”, conforme fixado no art. 58, tanto àquele (a) com 

diploma de regente de ensino primário, obtido em curso normal 

ginasial, como àquele (a) que concluiu o curso normal colegial. Esta 

postura indica que o tema da qualidade da educação escolar ainda não 

havia encontrado espaço nos projetos político-sociais que orientavam o 

Estado na determinação de necessidades educacionais e meios de 

atendê-las (WEBER, 2003, p. 1130). 
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Continuando, Weber (2003, p. 110-1131) mostra que na Lei n. 5.692/1971, 

promulgada em pleno regime autoritário, prevaleceu a visão de educação como capital 

humano, conforme ressaltado em estudos realizados principalmente da perspectiva da 

crítica reprodutivista da escola e da educação, mas nessa, a formação é abordada nesse 

momento em termos de recomendação da elevação do nível de titulação em habilitação 

específica de grau superior para o exercício do magistério de 1ª a 8ª série, do então ensino 

de 1º grau, obtida em curso de curta duração, conforme disposto no art. 29, embora sejam 

ainda admitidos diferentes graus de preparação docente, inclusive a licenciatura curta, o 

que, conforme o autor, em si mesmo obscureceria o delineamento da fundamentação 

científica do trabalho docente.  

Como descreve o autor, isso permitiu a inclusão da formação de docentes entre os 

cursos profissionais, cujo principal objetivo era “corresponder às condições do mercado 

de trabalho”, segundo o ideário prevalecente no período, obscurecendo sob outro ângulo 

os fundamentos da docência. 

Essa visão profissionalizante da docência, com predomínio do seu 

caráter tecnicista e instrumental, em um contexto no qual se consolidava 

a compreensão da importância da educação escolar para a construção 

da democracia e ganhava relevo o papel do professor, como educador, 

na oferta de uma escolarização de qualidade, tornou-se um obstáculo 

considerável para o debate a respeito da profissionalização da atividade 

de ensino no país. Em contrapartida, ensejou, como se verá mais 

adiante, ensejou a formulação de projeto alternativo de formação 

fundado na base comum nacional (WEBER, 2003, 1131). 

 

A dicotomia competência técnica – competência política, presente tanto no debate 

acadêmico como naquele relativo à definição de políticas educacionais, desde o final dos 

anos de 1970, tornou-se um desafio a ser superado por meio de uma política de formação 

inicial e continuada, dando origem à dimensão profissional da docência, que será 

afirmada no art. 206, inciso V, da Constituição Federal de 1988, que inclui entre os 

princípios “que devem servir de base ao ensino ministrado”, “a valorização dos 

profissionais do ensino”, denominação que, nesse momento, é empregada no lugar da 

designação “educador” (WEBER, 2003, p. 1131). 

Com a publicação da Lei n. 9.394/1996, é introduzida uma inflexão na questão, 

ao substituir a expressão “profissional do ensino”, que remete a uma visão nitidamente 

conteudística, pela expressão “profissionais da educação”. Para Weber (2003), a 

expressão “profissionais da educação”, além dos conteúdos e de suas tecnologias a serem 

ministrados em processos formativos, “enfatiza a dimensão política e social da atividade 
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educativa e inclui a dinâmica escolar, o relacionamento da escola com o seu entorno mais 

amplo, a avaliação, a gestão”.  

A LDBEN procura ainda explicitar a complexidade envolvida na atividade de 

ensino, apresentando, no art. 38, as incumbências dos docentes e as dos estabelecimentos 

de ensino no art. 12, que são - segundo Weber (2003) - aspectos que não podem ser 

desconsiderados em processos formativos. Com isso, a lei nacional reúne,  

[...] de forma indissociável, escola e atividade docente na tarefa de 

assegurar a aprendizagem dos alunos, induz a delimitação de uma área 

de jurisdição, ao mesmo tempo em que estabelece os marcos 

orientadores dos projetos de formação de uma atividade que se tornou 

essencial à sociedade brasileira. Esse aspecto, analisado sob a ótica de 

um autor como Freidson, por exemplo, constituiria um indicador 

importante da passagem de uma ocupação para uma profissão.  

 

Para o autor, tais marcos foram consubstanciados em Diretrizes Curriculares 

Nacionais e não mais em programas de currículos mínimos a serem incorporados nos 

projetos pedagógicos. Diante dessa análise realizada por Weber a partir da legislação 

educacional, cabe destacar o argumento de Nóvoa (1999, p. 26) sobre a formação do 

professor no movimento da profissionalização, ao afirmar que uma das formas de romper 

a dicotomia entre teoria e prática na formação de professores é adotar os modelos 

profissionais de formação de professores:  

A formação de professor é, provavelmente, a área mais sensível das 

mudanças em curso no setor educativo: aqui não se formam apenas 

profissionais; aqui produz-se uma profissão. Ao longo da sua história, 

a formação de professor tem oscilado entre modelos práticos, centrados 

nas escolas e métodos aplicados. É preciso ultrapassar esta dicotomia, 

que não tem hoje, qualquer pertinência adotando modelos profissionais 

[...]. 
 

O autor recorre aos modelos de profissionais de formação de professores nos quais 

se devem integrar: contexto ocupacional, natureza do papel profissional, competência 

profissional, saber profissional, natureza da aprendizagem profissional, currículo e 

pedagogia. Considerando essa amplitude, Nóvoa (1999, p. 26) destaca a evidência de que, 

tanto as universidades como as escolas, são incapazes de responder a essas necessidades, 

por isso ele sugere reforços inovadores na área da formação que contemplem prática de 

“formação-ação e de formação-investigação”. 

Compreender esse movimento na constituição da profissão docente no Brasil 

exige considerar esse histórico da educação e da profissão. Como analisado por inúmeros 

pesquisadores, no Brasil, o Estado sempre relutou em assumir a educação.  A primeira 
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inserção da educação pública na Constituição Federal só se deu 1934. Esse fator tem 

implicações na docência e na constituição da profissão.  

Atualmente, a Constituição Federal de 1988, no seu inciso V, refere-se à 

valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 

carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das 

redes públicas (redação dada pela Emenda Constitucional, n.º 53, de 2006). Sendo a 

educação um direito de todos, sem distinção e a escola, o lugar onde as relações com o 

saber se constituem na especificidade do trabalho docente, aqui entendido como a 

atividade pedagógica do professor (LIBANEO, 2003). O profissional da educação é o 

mediador entre o Estado e a sociedade, aquele que exerce a atividade pedagógica por 

meio da qual se transmitem a educação e o conhecimento.  

No entanto, a LDBEN, em sua atualização mais recente – ano 2017 – estabelece 

quem é considerado profissional da educação e delega aos estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios a responsabilidade pela implementação da gestão democrática, planos de 

carreira e programas de capacitação, tendo em vista a profissionalização dos profissionais 

da educação:  

Art. 61.  Consideram-se profissionais da educação escolar básica os 

que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos 

reconhecidos, são:              

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência 

na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;            

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, 

com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção 

e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou 

doutorado nas mesmas áreas;             

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso 

técnico ou superior em área pedagógica ou afim.          

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos 

sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua 

formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica 

ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou 

privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, 

exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 

36;        (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) 

V - profissionais graduados que tenham feito complementação 

pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de 

Educação.        (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) 

 

Observa-se uma expansão da profissão, admitindo-se também profissionais com 

notório saber e profissionais de outras áreas com complementação pedagógica, de acordo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art61iv.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art6
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com a reformulação mais recente da lei, o que leva a questionar sobre a valorização da 

profissão docente e seu reconhecimento com status de profissão. 

A referida lei ainda estabelece no art. 62 que “a formação de docentes para atuar 

na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena”. 

Entretanto, a lei admite, como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível 

médio, na modalidade normal (redação dada pela lei nº 13.415, de 2017). 

Cabe ainda destacar que a lei estabelece os fundamentos em que devem se pautar 

a formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do 

exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades 

da educação básica, a saber: presença de sólida formação básica, que propicie o 

conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de 

trabalho;  associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 

capacitação em serviço; o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em 

instituições de ensino e em outras atividades.  

No ano de 2017, última reformulação da LDBEN, foi acrescentado ao item que 

dispõe sobre a formação dos profissionais da educação que “Os currículos dos cursos de 

formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular”. Em 

nosso entendimento, diante do aqui apresentado sobre o aspecto da legalização da 

profissão docente, observa-se certa ambivalência no que se refere ao processo de 

profissionalização: acentuada regulação, mas alto grau de flexibilização.  

 

 

3.5 CONSTRUINDO A PROFISSIONALIDADE DOCENTE 
 

 

Conforme dados coletados na pesquisa documental, observa-se que após as 

adaptações realizadas ao longo dos quase trinta anos de existência da CF(1988), o 

professor é considerado “profissional da educação”. A Emenda Constitucional n.º 53, de 

19 de dezembro de 2006, dá nova redação aos artigos 7.º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da 

Constituição Federal e ao artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Por esse ato legal, o professor passa a ser reconhecido, oficialmente, como “profissional” 

e “trabalhador da educação”. 

Como revelam os recortes apresentados, a seguir, naquele instrumento legal, não 

há ainda uma definição da terminologia para referenciar ao professor que, ora é tratado 
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como profissional da educação básica e ora como profissional do magistério. No caso do 

art. 30 da Constituição Federal há a seguinte redação: 

Recorte 1: 

[...] 

V- valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 

carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes 

públicas; 

.......................................................................................................................................................... 

 

O art.206 da EC Nº 53/2006 introduz uma nova redação para regulamentar a 

profissão, definindo quem são os trabalhadores que podem ser considerados profissionais 

da educação básica, define critérios de concursos públicos, piso salarial, planos de 

carreira, entre outras determinações, como revelam os recortes apresentados a seguir:  

Recorte 2: 

[...] 

.......................................................................................................................................................... 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos 

termos de lei federal. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais 

da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos 

de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
  

 

Ao ser aprovada, as prerrogativas desta EC (2006) trazem mudanças na CF que, 

ao estabelecer princípios e fundamentos no que diz respeito a distribuições de recursos e 

responsabilidade da profissão, passa-se a referir aos professores como profissionais da 

educação e profissionais do magistério, reforçando a indefinição da profissão, como 

demonstra o recorte abaixo: 

 

Recorte 3: 

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus 

Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, 

de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; 

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica; 

.......................................................................................................................................................... 

XII - proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo referido no inciso I do 

caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da educação 

básica em efetivo exercício. 

§ 3º O valor anual mínimo por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 

FUNDEB, não poderá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano anterior ao da 

vigência desta Emenda Constitucional (BRASIL, 2006). 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art206v.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#cfart206viii
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Se, por um lado, o acesso a esses documentos legais foram acrescentando 

informações, por outro lado, a trajetória de leituras foi abrindo um leque de novos 

questionamentos, até então não visualizados no dia a dia do exercício profissional como 

supervisora na educação básica e professora na educação superior. Com base nos 

resultados da pesquisa realizada por Gatti e Barreto, com o título “Professores do Brasil: 

impasses e desafios” (2006), as autoras destacam que os docentes “[...] representam, 

juntamente com os profissionais da saúde, a principal carga orçamentária dos Estados 

nacionais” (GATTI; BARRETO, 2009, p. 15) e, ainda, que os professores representam o 

terceiro lugar no ranking das profissões, ficando atrás somente dos escriturários e dos 

trabalhadores dos serviços.  

Essa evidência, para as autoras, traz consequências para o seu financiamento e 

para os planos de carreira da profissão, o que as leva a admitir a complexidade da 

profissionalização da profissão e da profissionalização do magistério. Relativamente aos 

planos de carreira, as autoras argumentam que a existência de planos de carreira para o 

magistério é um princípio que foi consolidado na Constituição de 1988.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, em seu 

artigo 67 estabelece que os sistemas de ensino deverão promover a 

valorização dos profissionais da educação, por estatutos e planos de 

carreira que garantam: ingresso exclusivamente por concurso público 

de provas e títulos, aperfeiçoamento profissional continuado, com 

licenciamento remunerado para isso, piso salarial, progressão funcional 

baseada na titulação e na avaliação de desempenho, período reservado 

a estudos, planejamento e avaliação, e condições adequadas de trabalho 

(GATTI ; BARRETO (2009, p. 248).  

 

Sem pretender reproduzir aqui a situação dos professores e da profissão delineadas 

por Gatti e Barreto (2006, p. 255) e sem condições para tal, registramos parte das 

considerações finais das autoras: 

Complexa é a trama que nos oferecem os dados trazidos neste estudo, 

considerando, de um lado, os aspectos relativos ao trabalho dos 

professores, as características dos docentes, da formação em serviço e 

continuada – como elementos que compõem o cenário das atividades 

de ensino-aprendizagem nas escolas do país – e, de outro, as posturas 

normativas, as condições de formação e socioculturais dos licenciandos 

em diversas áreas, sinalizando perspectivas de futuro para a qualidade 

da educação.  

 

Para as autoras, não são poucos os desafios a superar nessa direção, sinalizados 

pelas análises realizadas para que haja uma profissionalização. Elas concluem que a 

valorização da profissão de professor da educação básica passa pela própria formação dos 
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docentes e pelas condições de carreira e de salários vinculados a ela, bem como pelas 

condições concretas de trabalho nas escolas, políticas que visem a contribuir para o 

desenvolvimento da profissionalidade, fenômeno entendido pelas autoras como 

competência e qualificação mais aprofundada e da profissionalização dos professores.  

Entretanto, como demonstra Tardif (2013), o ensino é uma das mais antigas 

profissões, podendo ser apontada em três concepções: vocação, oficio e profissão, sendo 

que esse histórico da profissão afeta a profissionalização do magistério. O autor resume 

o histórico do ensino escolar moderno em três idades que correspondem cada uma a um 

período histórico particular:  

a) a idade da vocação – o ensino era essencialmente uma profissão de 

fé, uma vocação, muitas vezes de graça, quase sempre realizado por 

leigos e mulheres religiosas, que predominou do século XVI ao XVIII; 

b) a idade do ofício, que se instaura a partir do século XIX, que pode 

ser considerada a idade do trabalho, em que a profissão docente foi 

gradualmente integrada à estrutura do Estado, tornando-se, assim, 

contratual e salarial; c) a idade da profissão, que começa lentamente a 

se impor na segunda metade do século XX. (TARDIF, 2013, p. 554) 

 

Para o autor, o trabalho do professor ainda se apresenta nas formas de organização 

apontadas nas características das idades de vocação e ofício, concomitantemente ao 

movimento de profissionalização, com os diversos fatores que bloqueiam seu 

desenvolvimento. De acordo com Tardif (2013), a figura do professor era vista como 

aquele que professa uma fé, ou ainda, como uma vocação. “Vocação” vem do latim 

vocare, que significa chamar. Dispunha de seu tempo para ensinar e através de sua 

conduta moral, exprimir sua fé. Na conjuntura religiosa, referia-se à profissão de fé que, 

segundo Tardif (2013) é conceber o ensino como vocação.  

Sendo uma vocação, a pessoa era chamada a cumprir uma missão, a formação do 

professor praticamente não existia. A mulher ocupava esse lugar como missionária e 

aprendia com as professoras mais experientes ou mesmo in loco. Por isso, a remuneração 

era quase inexistente, mas as professoras desempenhavam suas funções mesmo com 

precariedade de material.  

Nesse caso, evidenciava-se o termo “vocação”, circunscrevendo o lugar do 

professor, sendo que a idade da vocação (a que predominou do século XVI ao XVIII) se 

caracterizava pela baixa autonomia das professoras que estavam sujeitas a várias normas 

de controle externas, pelos religiosos, pelos homens, pelos pais, por seus superiores, pelos 

que as pagavam, entre outros (TARDIF, 2013). Além disso, com o passar do tempo, a 

profissão docente abandona seu papel de vocação para se inscrever no papel de ofício e 
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passa a ser regulada pelo Estado. Como descrito por Nóvoa (1991, p. 17), “a partir do 

final do século XVIII não é permitido ensinar sem uma licença ou autorização do Estado” 

[...].  

Tardif (2013) acrescenta que, nos acontecimentos históricos do Ocidente ocorre a 

ascensão dos Estados Nações e sua lenta separação da igreja nos séculos XIX e XX, tendo 

como obrigação a presença das crianças na escola. A escola pública torna-se pouco a 

pouco obrigatória, e a profissão docente passa a ser atrelada às estruturas do Estado. 

Assim, juntamente com o surgimento do trabalho e uma massa de trabalhadores, a relação 

do professor com o trabalho passa a ser contratual e salarial, perdendo o caráter 

vocacional e ganhando o nome de “ofício”. 

Como ofício, Tardif (2013) destaca que o ensino torna-se um trabalho laico e as 

mulheres podem fazer carreira e ter um salário decente, como também se beneficiarem 

da aposentadoria e da permanência no cargo. Assim, o movimento de profissionalização 

busca renovar os fundamentos epistemológicos do ofício do professor e, a partir daí, a 

profissão docente pode começar a ser escrita. Entretanto, a questão do magistério como 

profissão ou vocação faz parte do debate sobre a formação docente, inclusive, o processo 

histórico de sua feminização, pois o perfil dos professores, suas expectativas são 

fundamentais para o debate das identidades docentes e, consequentemente, da 

profissionalização e da construção da profissionalidade. 

Segundo Nóvoa (1991), pelos estudos e dados de pesquisas realizados nos países 

que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) destacam-se como fatores de bloqueio: o enfraquecimento do sindicalismo entre 

os professores, os aumentos salariais abaixo da inflação, o ensino como parte do trabalho 

da classe média e não como profissão, professores sem estabilidade nas instituições tendo 

que trabalhar de forma fragmentada, a contratação de técnicos, substituindo certas 

funções dos professores entre outros. Em decorrência disso, surge a complexificação do 

trabalho docente e sua intensificação.  

Como analisa Tardif (2013, p. 563), essa intensificação é assim caracterizada: 

1) pela obrigação dos professores fazerem mais com menos recursos, 

2) por uma diminuição do tempo gasto com os alunos, 3) pela 

diversificação de seus papéis (professores, psicólogos, policiais, pais, 

motivadores, entre outros), 4) pela obrigação do trabalho coletivo e da 

participação na vida escolar, 5) pela gestão cada vez mais pesada de 

alunos do ensino público em dificuldade, 6) finalmente, por exigências 

crescentes das autoridades políticas e públicas face aos professores que 

devem se comportar como trabalhadores da indústria, ou seja, agir 

como mão de obra flexível, eficiente e barata. 
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Na análise de Tardif (2013, p. 562), a profissionalização não trouxe os resultados 

esperados pelo seu objetivo, que “seria o de elevar o status dos professores, de valorizar 

seu trabalho junto à opinião pública, de aumentar sua autonomia, mas também de 

melhorar suas condições de trabalho, para aproximá-los das melhores profissões 

estabelecidas.” O que aconteceu foi o agravamento de suas condições de trabalho, 

colocando o professor num sistema de insegurança e de instabilidade, tornando o trabalho 

muito menos atraente do que em séculos passados, isto é, um empecilho para a 

profissionalização, segundo o autor. 

Pelo exposto, as questões investigadas neste trabalho de pesquisa demandam, 

portanto, a superação de alguns entraves relacionados ao exercício da docência, de modo 

mais amplo, na direção de melhoria da formação e das aprendizagens das novas gerações. 

Nessa conjuntura, a profissionalização do magistério ou a profissionalização docente 

precisa ser discutida e compreendida, pois se trata de uma questão ampla e complexa.  

Segundo Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p. 4), o ensino ainda não apresenta 

os saberes envolvidos na peculiaridade do exercício, dificultando a profissionalização que 

é “uma forma de representar a profissão como processo contínuo/descontínuo ao longo 

da história da docência”, o que é muito complexo, segundo os autores. Por identidade no 

processo de profissionalização, os autores referem-se à sua formação, às condições do 

exercício da atividade profissional, à autoimagem, às representações que os professores 

fazem de si mesmos, à autobiografia. Nesse sentido, eles consideram a profissionalização 

como movimento ideológico, na medida em que repousa em novas representações da 

educação e do ser do professor no interior do sistema educativo (RAMALHO, NUÑEZ; 

GAUTHIER, 2003).  

No entender dos referidos autores, a profissionalização apresenta-se sob dois 

aspectos: o interno, que é denominado de “profissionalidade” e o externo, denominado 

“profissionalismo”. A profissionalidade está ligada à competência para a atividade 

profissional e o profissionalismo está ligado à questão de poder e autoridade, face ao 

público e às outras profissões ou grupos ocupacionais. Para outros autores, como 

Sacristán (1999), o conceito de profissionalidade sugere uma nova perspectiva na 

abordagem da profissão docente que supere as concepções normativas que analisam o 

fenômeno como algo externo ao exercício profissional, para compreendê-la em sua 

complexidade, como uma construção social: “[...] a afirmação do que é específico na ação 

docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e 

valores que constituem a especificidade de ser professor” (SACRISTÁN, 1999, p. 65).  
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Portanto, os autores citados entendem que a profissionalidade do professor não é 

algo externo ao sujeito e nem ao espaço institucional dado em que se dá o exercício da 

profissão. Ou seja, está vinculada à ação dos sujeitos como atores sociais. Enquanto 

executam suas atividades educacionais, constroem suas vidas e sua profissão. Nessa 

mesma linha, Dubar (1997) argumenta que é no contexto de formação e trabalho que o 

docente constitui a sua profissionalidade e recria a sua experiência, inova e se renova 

como pessoa e profissional.  

Essas teorizações trazem à tona outras questões fundamentais relativas à questão 

da profissionalização do magistério, como é o caso das condições de trabalho dos 

profissionais da educação, a inexistência de planos de carreira que valorizem a profissão 

e da diversidade de funções demandadas para esses profissionais nos diversos níveis de 

ensino, como já mencionados. São questões que interferem na profissionalidade docente, 

mas, considerando o que ressalta Nóvoa (1991), é o enquadramento estatal que institui os 

professores como corpo profissional e não uma concepção corporativa de ofício. 

Assim, com tantas variáveis dos meios de comunicação, progressos tecnológicos 

e científicos, lutas religiosas, movimentos políticos, rebeliões entre outros e com a 

ascensão de valores, atendendo à demanda da própria contemporaneidade, faz-se 

necessário olhar para a educação, para o status do professor com outras lentes, que 

considerem o tempo e o espaço; que incida em uma escola para todos na busca da 

homogeneidade do direito com a heterogeneidade das especificidades de cada um.  
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SEÇÃO 4 

A PESQUISA ESTADO DA ARTE: APRESENTAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO 

DE DADOS 

Cabe ressaltar que os dados apresentados nesta seção não são únicos e tampouco 

têm a pretensão de atingir a totalidade, ou que a discussão do tema esteja circunscrita ao 

limite dos achados desta pesquisa. Além disso, cabe considerar ainda que esta análise se 

trata do nosso olhar para o processo de profissionalização do magistério que, apesar do 

seu amparo em referenciais teóricos e legais e do primor pela objetividade, é preciso não 

ignorar certo grau de subjetividade, característica já apontada por Chizzotti (2001) em 

toda pesquisa qualitativa.  

A seguir, apresentamos os dados e informações coletadas por meio da pesquisa 

Estado da Arte, realizada no banco de dados da CAPES e da pesquisa documental, 

realizada em instrumentos legais, ambas movidas pelo objetivo de verificar como vem se 

dando a discussão em torno do tema profissionalização docente e a identificação do 

professor, após a sua elevação oficial ao status “profissional”, respectivamente.  

A escolha da metodologia “Estado da Arte”, no caso desta pesquisa, teve como 

objetivo específico procurar levantar as teses e dissertações publicadas no período 

selecionado sobre o tema investigado.  

Martins (2011, p. 29), citando Soares (1989, p. 03), 

 

As pesquisas de caráter bibliográfico, com o objetivo de inventariar e 

sistematizar a produção em determinada área do conhecimento 

(chamadas, usualmente, de pesquisas do ‘estado da arte’), são recentes 

no Brasil, e são, sem dúvida, de grande importância, pois pesquisas 

desse tipo é que podem conduzir à plena compreensão do estado 

atingido pelo conhecimento a respeito de determinado tema sua 

amplitude, tendências teóricas, vertentes metodológicas. (SOARES, 

1989, p. 03). 

 

Procuramos identificar em trabalhos acadêmico-científicos qual é a concepção de 

profissional e profissionalização docente que vem sendo discutida pelos pesquisadores e, 

posteriormente, confrontá-la com os principais resultados da análise dos documentos e 

atos legais, tendo em vista a nova identificação do professor como trabalhador da 

educação, no contexto da temática “profissionalização do magistério”, que é o foco desta 

pesquisa.  

Segundo Romanowski e Ens (2006, p. 38), principalmente, a partir da 

Constituição Federal (1988), período em que a educação passa a ser direito de todos e 



85 
 

 

dever do Estado, sendo reforçado com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), nº 9. 394, de 1996, ocorre um crescente movimento nas 

pesquisas sobre temas pertinentes ao cenário educacional. Essa fase prima, entre outras 

prerrogativas, “pela democratização da gestão educacional e valorização do magistério, 

o que acentua a quantidade de assuntos e a diversificação das questões/discussões de 

pesquisa”, ganhando ênfase os temas relacionados à valorização, profissionalização, 

currículos, metodologias de ensino e outros ligados à formação do professor. 

Com essa exposição, as autoras reforçam a importância de fazer o Estado da Arte 

do tema, a ser investigado. 

O interesse por pesquisas que abordam “estado da arte” deriva da 

abrangência desses estudos para apontar caminhos que vêm sendo 

tomados e aspectos que são abordados em detrimento de outros. A 

realização destes balanços possibilita contribuir com a organização e 

análise na definição de um campo, uma área, além de indicar possíveis 

contribuições da pesquisa para com as rupturas sociais 

(ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 38)   
 

No entendimento de Romanowski e Ens (2006, p. 39), as pesquisas Estado da Arte 

podem significar uma contribuição importante na constituição do campo teórico de uma 

área de conhecimento, pois procuram identificar os aportes significativos da construção 

da teoria e prática pedagógica, apontar as restrições sobre o campo em que se move a 

pesquisa, as suas lacunas de disseminação, identificar experiências inovadoras 

investigadas que apontem alternativas de solução para os problemas da prática e 

reconhecer as contribuições da pesquisa na constituição de propostas na área focalizada.  

No caso desta pesquisa, trata-se da profissionalização docente em que buscamos 

compreender os significados do adjetivo “profissional”, atribuído ao professor, 

atualmente reconhecido como trabalhador da educação e profissional. As citadas autoras 

apresentam uma metodologia que se compõe de alguns procedimentos que devem pautar 

a realização de uma pesquisa Estado da Arte os quais foram assumidos por nós neste 

trabalho.  

Assim, amparados nos procedimentos desse tipo de pesquisa sugeridos por 

Romanowski (2002, p. 15-16), a pesquisa Estado da Arte sobre profissionalização 

docente passou pelas seguintes etapas: 
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4.1 Etapa 1: Escolha do descritor para direcionar as buscas:  

 

Devido à abrangência de informações e trabalhos agrupados na mesma fonte, a 

escolha dos descritores de busca se deu mediante informações obtidas no estudo 

exploratório, realizado previamente, em textos e documentos e também pela seleção da 

área, no caso, educação. Assim, foi selecionada a expressão temática “profissionalização 

docente”.  

 

4.2 Etapa 2: Localização dos bancos de pesquisa: 

 

A fonte de referência para a pesquisa foi o Banco de Dados da CAPES. A CAPES 

trata-se de um sistema eletrônico que armazena e divulga a produção acadêmico-

científica na área de Educação das diversas instituições de ensino, nível pós-graduação 

Stricto Sensu. De fácil acesso e com diversos mecanismos de busca, esse banco de dados 

se apresentou como o mais adequado para atender aos objetivos desta investigação, no 

sentido mapear as discussões sobre o tema no período selecionado e, assim, poder 

identificar qual é o conceito de “profissional” que vem sendo delimitado no cenário 

educacional. A sigla CAPES significa Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Fundação do Ministério da Educação (MEC), criada em 11 de julho de 

1951, pelo Decreto nº 29.741, com o objetivo de "assegurar a existência de pessoal 

especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos 

empreendimentos públicos e privados que visem ao desenvolvimento do país".  

 

4.3 Etapa 3: Estabelecimento de critérios para a seleção do corpus 

 

Este trabalho se deu via eletrônica, por meio dos dispositivos de busca do próprio 

sistema eletrônico da CAPES, com foco nas teses e dissertações publicadas 

especificamente no período compreendido entre 2006 a 2015, que é o recorte temporal 

selecionado para esta pesquisa.  No levantamento dos dados, utilizou-se o campo de busca 

rápida referente às palavras-chave “profissionalização docente”. Por critério do próprio 

pesquisador, depois de localizados os trabalhos, foram tomados, como referências, apenas 

os seus resumos. 

 Como analisa Severino (2002), o resumo tem como finalidade divulgar os 

trabalhos produzidos na esfera acadêmica e proporcionar uma ideia do teor do texto a ser 
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analisado. Geralmente, o resumo informa qual a natureza do trabalho, indicando o objeto 

tratado, os objetivos visados, as referências teóricas de apoio, os procedimentos 

metodológicos adotados e as conclusões/os resultados obtidos. 

 

4.4 Etapa 4: Levantamento das dissertações e teses: 

 

O campo de busca rápida permite a investigação da produção acadêmica de uma 

certa área. Nesta investigação, selecionamos a área “educação” e, usando as palavras-

chave “profissionalização docente”, sem fazer um recorte temporal e, apenas a título 

exploratório, foi identificado no banco de dados da CAPES um número de 673 registros 

de trabalhos, na primeira busca. O sistema permite rastrear - por ordem alfabética - 

assuntos, temas, autores, datas, áreas, o que de certa forma exige do pesquisador uma 

busca minuciosa e bem criteriosa. Não há uma linearidade de busca, dando opções 

diversificadas ao pesquisador. 

 

4.5  Etapa 5: Coleta do material de pesquisa 

 

Por critério do próprio pesquisador e do seu orientador, tendo em vista a 

quantidade de trabalhos apresentados, optaram, metodologicamente, por selecionar os 

trabalhos publicados no período de 2006 a 2015, compreendida nesta pesquisa como uma 

década de produções acadêmicas sobre o tema “profissionalização docente”.  

Assim, a busca foi refeita e o resultaram 456 títulos, entre teses e dissertações. 

Encontramos diversos títulos que já indicaram elementos importantes para a questão 

pesquisada; alguns com títulos longos e subjetivos, outros muito curtos e, além disso, 

subtítulos que fugiam do tema de interesse deste trabalho, sendo que em alguns, o foco 

da pesquisa estava indicado por dois pontos (:), numa espécie de subtítulo da pesquisa. 

Dessa forma, verificamos que, por serem subtítulos, alguns trabalhos não dispunham de 

informações relevantes ou mesmo fundamentais para o estudo.  

Com a leitura dos resumos, foi possível observar que diversos objetos de estudo 

fugiam do foco central da nossa investigação, apesar de tratarem, de alguma forma, da 

profissionalização docente. Em outros trabalhos, as informações estavam ao longo do 

texto e não presentes nos resumos. Dessa forma, em alguns trabalhos, para termos acesso 

à informação principal do trabalho pesquisado, foi necessário recorrer ao texto completo, 

uma vez que os resumos deixavam lacunas ou estavam mal elaborados. Essa condição 
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por impossibilitar encontrar os dados ou informações procuradas, levou-nos, em alguns 

casos, à pesquisa na íntegra da tese ou dissertação. 

Na pesquisa Estado da Arte, como teorizado por Ferreira (2002, p. 265), “quando 

se trata de utilizar como fonte de pesquisa [...] resumos dos trabalhos produzidos na 

academia para uma possível organização da produção de uma certa área do conhecimento, 

parece que o pesquisador do “estado da arte” tem dois momentos distintos”. Esse primeiro 

momento, quando o pesquisador interage com as publicações, apresenta um certo 

conforto por lidar com dados objetivos e concretos localizados na produção acadêmica 

(FERREIRA, 2002).  

No entanto, segundo o autor, esse momento de leitura e análise dos resumos, causa 

um desconforto para o pesquisador, que deve manter o olhar para o que realmente está 

pesquisando. Assim, torna-se necessário “inventariar” as produções, selecionar, excluir, 

e surgem alguns desafios e dificuldades de diferentes ordens, uma vez que as leituras do 

resumo e do título nem sempre possibilitam uma integração com o todo do que se refere 

a pesquisa. Recorrendo a Severino (2002), para quem todo título de pesquisa deve ser 

temático e expressivo, dando a ideia mais exata possível do conteúdo ao qual se refere, 

optamos por utilizar um terceiro momento para refinar ainda mais a busca, optando por 

publicações que, no “título” principal, mostrasse a categoria “profissionalização”, e 

desconsiderando o subtítulo.  

Nesse terceiro momento, com busca apenas no título principal dos resumos, foram 

utilizados três descritores: profissionalização, profissão, profissional. Esse novo 

procedimento aplicado na busca permitiu a identificação de 66 resultados entre teses e 

dissertações, os quais foram separados para posterior análise de conteúdo e seleção de 

categorias. Cabe ressaltar que há recorrência de um mesmo trabalho em diferentes 

listagens de palavras-chave, o que exigiu do pesquisador um cuidado na seleção de 

trabalhos e eliminação de alguns.  

No conjunto dos trabalhos levantados foram verificados alguns títulos irrelevantes 

para a nossa questão de pesquisa, tais como: profissionalização de jovens e adultos, 

representações organizacionais de sindicatos, interação do docente como personagem de 

telenovela, entre outros os quais foram eliminados. 

 

 



89 
 

 

4.6 Etapa 6 : Leitura do material coletado e sistematização de dados e 

informações: 

 

O corpus de pesquisa, ou seja, o conjunto dos resumos selecionados foram lidos 

e analisados, tomando como critérios o título, o(s) nome(s) do autor ou autor(es), do 

orientador, da instituição, do local, data da defesa do trabalho, da biblioteca depositária.  

Para a análise dos resumos das teses e dissertações dessa pesquisa foram 

escolhidos três pontos chave para o crivo de análise e organização das informações: 

objetivos, referencial teórico e resultados e ou conclusões da pesquisa. Esses elementos 

foram extraídos de cada resumo dos trabalhos identificados, orientando a organização de 

um quadro de dados brutos, o qual se transformou em fonte de consulta.  

Entretanto, nem todos os resumos continham esses elementos de forma explícita, 

o que exigiu uma nova busca no texto integral. Dos 66 trabalhos escolhidos para a 

pesquisa, somente 35% dos resumos apresentaram o resumo com os critérios escolhidos, 

ou seja, estavam evidenciados os objetivos, o referencial teórico utilizado, o objeto de 

estudo e, por último, o resultado da pesquisa.   

Como já apontado por Romanowski e Ens (2006, p. 48), os seus estudos em que 

foram utilizados a pesquisa da arte e os dados coletados por meio de pesquisas do tipo 

Estado da Arte possibilitam uma abertura muito grande para sua análise, sendo 

fundamental que o pesquisador use um aporte teórico. No caso deste trabalho, os 

fundamentos teóricos foram selecionados previamente, após o estudo exploratório 

realizado por ocasião da finalização do projeto de pesquisa. Após a seleção dos 66 títulos 

escolhidos, partimos para o levantamento e leitura do resumo de cada trabalho. 

Dos 66 trabalhos selecionados, entre teses e dissertações, três foram descartados 

por apresentarem temática irrelevante ao objeto de estudo (0,5% dos trabalhos). Um dos 

trabalhos, com o título O professor de arte na Rede Pública Municipal de Santos: tensões 

entre a formação e a atuação profissional, da autora Leide Patrício Monteiro, refere-se à 

formação do professor de arte e não discute sobre a profissionalização docente. No outro 

trabalho, o autor Marcle Vanessa Menezes Santana (2013), com o título A profissão 

docente como prática ilustrada: o caso dos primeiros professores de inglês do Brasil, 

aborda o histórico do professor de inglês no Brasil, e o terceiro descartado com título 

Representações Sociais dos estudantes de Gastronomia sobre os saberes necessários 

para a formação profissional, da autora Maria de Fátima Duarte Gonçalves (2015), traz 
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as representações sociais dos estudantes de gastronomia, o que não confere com o foco 

da pesquisa. 

Como orientado por Bardin (2009), esse primeiro contato com os documentos ou 

trabalhos, momento da pré-análise, pode ser denominado como leitura flutuante, que 

consiste em ter impressões, uma primeira ideia acerca dos trabalhos e ou documentos a 

serem analisados. Para Minayo (2000), a leitura flutuante consiste em tomar contato 

exaustivo com o material, para conhecer seu conteúdo. Ou seja, o momento em que se 

começa a conhecer o texto e estabelece-se o contato para a coleta de dados.  

No caso deste trabalho, a leitura flutuante se deu em contato apenas com os 

resumos das teses e dissertações selecionadas, buscando seguir as orientações indicadas 

por Bardin (2009): homogeneidade, objetividade, representatividade, fidelidade e 

exaustividade. Os dados devem referir-se ao mesmo tema e pertinência no qual os 

trabalhos ou documentos precisam adaptar-se ao conteúdo e objetivo da pesquisa.  

Assim, a transformação dos materiais brutos coletados nos textos foi sistematizada 

em quadros, por título, autor, natureza, ano instituição, visando a atingir uma 

representação do conteúdo ou de sua expressão do tema pesquisado para uma posterior 

análise das ideias centrais e/ou levantamento de categorias. Na sequência, procedemos à 

Análise Conteúdo (BARDIN, 2009), do material selecionado.  

Este trabalho de análise foi realizado por etapas e, nesta etapa, encontramos 

diversos títulos que já indicaram elementos importantes para a questão pesquisada; mas 

também alguns com títulos longos, subjetivos, outros, muito curtos e, em alguns, o foco 

da pesquisa estava indicado por dois pontos, numa espécie de subtítulo da pesquisa, como 

representado no quadro 2. 

                                   TÍTULO DOS TRABALHOS COLETADOS 

O desenvolvimento profissional docente e a participação colegiada no atheneu norte-riograndense' 

O processo de construção da profissão docente: estratégias do prof. debutante na carreira do mag. 

A formação e profissionalização docente: alinhamentos as orientações do Banco Mundial 

Do mestre-escola à normalista: gênese da profissão docente em Sergipe (1870-1911). 

Profissional ou professor de educação física? Interfaces de uma profissão regulamentada' 

Condições de trabalho e a satisfação profissional: dimensões do profissionalismo docente no Ens.Med. 

O Proformação e a construção da identidade profissional docente Goiânia  

A Formação Continuada e suas Contribuições para a Profissionalização de Professores dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental de Teresina-PI: Revelações a partir de Histórias de Vida 

Trajetórias de formação e profissionalização de egressos do CEFAM de São Miguel Paulista 

O mediador cultural: considerações sobre a formação e profissionalização de educadores de museus e 

exposições de arte 

Formação e exercício profissional de docentes dos anos iniciais do ensino fundamental: relações entre 

projetos do curso de pedagogia da LPP/UEG e a prática pedagógica observada na escola 

Aprendendo a ser professora: um estudo sobre a socialização profissional de professoras iniciantes no 

município de Curitiba 

Profissionalidade docente em projetos de cursos de Pedagogia de universidades do Estado de Goiás 
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Professor-enfermeiro: significados e profissão docente 

A constituição da profissionalidade dos docentes de matemática na voz do professor iniciante 

Tecendo saberes em um curso de formação continuada. Implicações desses saberes na prática 

pedagógica da Ed. Infantil: o ethos da profissionalização docente 

Formação inicial e construção da identidade profissional do professor: um estudo do curso de 

Licenciatura em Educação Física da UFG' 

Percursos de profissionalização docente no ensino superior: trajetória e renovação na prática 

pedagógica 

Docência na multisseriação: a importância da formação profissional na articulação das diferenças. 

A identidade profissional do prof. de Matemática frente aos ciclos de formação e desenvolvimento 

humano do município de Goiânia à luz da Etnomatemática 

Trajetórias de formação e profissionalização de professoras leigas do município de itapiúna/CE 

Educação, formação e profissionalização docente no Brasil e no Timor-Leste 

Profissionalização docente na Escola da Ladeira – entre histórias e trajetórias, o caminho possível 

Luiz Pereira: profissionalização docente e educação 

A profissão docente e o curso de Pedagogia na Universidade Federal do Tocantins 

O professor de arte na Rede Pública Municipal de Santos: tensões entre a formação e a atuação 

profissional 

Institucionalização do Ensino Superior de História e Profissionalização Docente no Interior do Brasil - 

Araguaína, TO (1985-2002) 

O processo de produção da profissão docente: profissionalização, prática pedagógica, e associativismo 

dos prof. públicos primários de MG (1871-1911) 

Formação inicial e áreas de atuação profissional de egressos do curso de Licenciatura Plena em 

Ciências Biológicas da UFM do período de 2004-2009 

Profissionalidade e profissionalização docente: o olhar da revista Veja 

"Por meio da resistência": Processo de profissionalização docente no manifesto "Ao professorado de 

Minas" (1900) 

Formação, saberes profissionais e identidade docente: representações sociais de professores 

Em nome dos professores? Inserção profissional e carreiras políticas 

Ensino superior em Alagoas: A formação pedagógica na profissionalização docente 

Formação e profissionalização docente na Escola Estadual Joaquim Murtinho no Estado de Mato 

Grosso do Sul (1989 - 1996). 

A constituição da profissionalização docente em creche: Narrativas autobiográficas. 

A profissão docente como prática ilustrada: o caso dos primeiros professores de inglês do Brasil 

Formação docente e conhecimento profissional: Desafios para o ensino da matemática na EJA 

Profissionalização do Tutor na Educação a Distância 

A nova geração de professores universitários: profissionalização, condições de trabalho e sua relação 

com a produtividade científica na UFRGS 

Formação do professor no curso de Pedagogia da UERN: Um olhar sobre a organização dos 

conhecimentos profissionais específicos nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

As representações sociais dos(as) professores(as) em formação sobre a (re)constituição da identidade 

profissional  

Narrativas de "professoras" de educação infantil: o processo de (re)significação da profissão a partir da 

formação em exercício 

Qual a medida do bom professor? Uma análise da profissão docente 

O assistente técnico-pedagógico: Atribuições legais e prática profissional 

Mal-estar/Bem-estar e profissionalização docente: um estudo de produções acadêmicas brasileiras 

Iniciação docente na Educação Infantil: cenários de uma cultura profissional 

A autonomia de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na perspectiva da 

profissionalização: Legislação Educacional 

A política de avaliação institucional no Ensino Superior privado e sua relação com a profissionalização 

docente 

As necessidades e expectativas das professoras-estudantes da Pedagogia/PARFOR sobre sua formação 

docente frente aos desafios da prática profissional 

Professores-formadores em grupos de formação continuada: possibilidades e limites da 

profissionalização do magistério 

Políticas de formação docente para a educação profissional técnica na área de saúde, na perspectiva da 

reforma sanitária 
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Egressos do curso de licenciatura plena em Educação Física da UFES (1995 - 2002): aspectos da sua 

trajetória formativa e profissional 

O tutor nos cursos de Pedagogia da Universidade Aberta do Brasil: características da tutoria e aspectos 

da profissionalização 

O desenvolvimento da profissionalização docente: histórias de professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental 

Concepções de trabalho e profissionalização docente: sua redução à ação empreendedora 

Espectros da profissionalização docente nas políticas curriculares para formação de professores: um 

Self para o futuro professor 

Formação docente e profissionalização sob a ótica de pós-graduandos stricto sensu em administração 

de duas universidades federais 

Desenvolvimento profissional docente e formação continuada: Uma análise do projeto Professor 

Aprendiza na 7ª Coordenadoria Regional de Educação 

Práticas pedagógicas na educação de crianças de zero a três anos de idade: concepções acadêmicas e de 

profissionais da educação 

Discursos sobre o mal-estar e o bem-estar docente e os processos de formação e de profissionalização 

dos professores da Educação Básica 

Representações Sociais dos estudantes de Gastronomia sobre os saberes necessários para a formação 

profissional 

O estágio curricular em Letras da UFMA e a profissionalização docente  

As dimensões pedagógica, didática, tecnológica e científica que impactam e subsidiam na formação e 

no desenvolvimento profissional dos professores do século XXI no Brasil e em Portugal. 

Formação e profissionalização docente: Análise do Programa especial de Formação Pedagógica da 

UTFPR – Campus Medianeira 

Cooperação Bilateral Brasil-Timor-Leste na profissionalização docente em serviço:perspectivas e 

desafios do século XXI 

 

Quadro 2: Títulos dos trabalhos coletados 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Seguindo uma sequência de procedimentos sugeridos por Romanowski (2002), 

primeiramente, realizamos o levantamento das ideias centrais dos 63 textos, agrupados 

por ano de publicação, como mostra o quadro 3, uma vez que três deles foram 

descartados. 

IDEIAS CENTRAIS DOS 63 TRABALHOS ANALISADOS POR ANO 

ANO 2006 ANO 2007 

- Participação (colegiado) 

-Desenvolvimento profissional  

-Relação teoria e prática na formação inicial de 

professores. 

-Ações na sala de aula 

-Formação do professor na perspectiva do Banco 

Mundial 

-Formação em serviço 

-Formação da carreira docente 

-Regulação pelo Estado 

-Regulamentação da profissão  

-Identidade da profissão 

ANO 2008 ANO 2009 

-Condições de trabalho docente 

-Satisfação profissional 

-Expectativas de desenvolvimento profissional 

-Influência do Banco Mundial na formação de 

professores 

-Construção da identidade profissional 

-Formação continuada 

Profissionalização do professor 

-Formação para o magistério e profissionalização 

-Profissionalidade docente 

-Contradições na constituição da profissão 

-Formação profissional como construção 

permanente 

-Vínculo da identidade pessoal com a 

profissional 

-Formação inicial e continuada na constituição 

profissional docente 

-Desenvolvimento profissional: saberes teóricos 

e práticos, competência e habilidade 
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-Formação de educadores (inicial e contínua) 

profissionalização e atuação profissional 

-Formação do professor na Ed. Infantil e 

Fundamental 

-Relação teoria e prática 

-Socialização profissional de professores, formação 

de professores, 

-Capital cultural 

-Teoria e prática 

-Formação continuada 

-Conteúdos e saberes para a formação 

ANO 2010 ANO 2011 

-Formação inicial  

-Práticas formativas  

-Identidade Profissional 

-Evolução pessoal e profissional 

-Desenvolvimento profissional docente 

-A positividade da Formação continuada 

-A importância das instituições superiores na 

formação continuada 

-Práticas profissionais 

-Salas multisseriadas 

-Políticas de formação do docente 

-Relação família escola 

-Identidade profissional do professor de Matemática 

-Crítica ao sistema de ciclos 

-Condições de trabalho docente 

-Qualificação de professores leigos 

-Condições históricas geográficas e sociais 

-Formação e profissionalização como processo 

intrínseco e contínuo. 

-Formação aligeirado prejudica a atuação docente 

-Formação e profissionalização como política 

educacional: Redefinição da profissão do 

professor 

-Desqualificação e vulnerabilidade dos docentes 

-Melhoria do estatuto profissional 

-Capital pedagógico específico 

-Hábitos profissionais em constante modificação 

-Experiências pessoais e profissionais na 

construção da identidade profissional 

-Institucionalização da educação escolar 

-Institucionalização da profissionalização 

docente 

-Complexidade da profissionalização 

-Relação entre profissional em formação e 

profissão docente 

-Profissão, contradição e reelaboração do 

conhecimento 

-Ambiguidade e incerteza na profissão docente 

-Qualificação docente: diplomação de 

professores leigos. 

-Falta de controle e acompanhamento. 

-Ineficácia de resultados. 

-Profissionalização como processo  

-Condições do trabalho docente 

-Tensões, reformas e reorganização do trabalho 

docente 

-Formação inicial 

-Atuação profissional 

-Profissionalização como processo 

-Indefinição da identidade do licenciado 

-Formação pautada na racionalidade prática 

 

ANO 2012 ANO 2013 

-Atrelamento do ideário das políticas internacionais 

de educação com os preceitos legais da educação 

brasileira   

-Participação dos professores no movimento 

Manifesto. 

-Ações, atuações e reações anteriores e posteriores 

como constituintes do processo de 

profissionalização docente. 

-Profissionalização docente e sua relação com a 

política 

-Falta saberes de formação para o magistério 

-Relação entre formação e profissionalização 

-Formação e profissionalização  

-Formulação e implementação de políticas de 

formação da profissão docente 

-Profissão e saberes 

-Formação inicial como marco regulatório da 

profissão 

-Não aceitação pelo professor da atividade como 

profissão 

-Saberes e competências necessárias ao exercício 

profissional 

-Formação inicial e continuada 

-Profissionalização do tutor na EAD 

-Condições de trabalho 

-Formação continuada 

-Desvalorização do profissional 

-Formação  

-Carreira 

-Qualificação permanente  

-Índices de produtividade 

-Não separação da esfera pessoal da profissional 

-Formação docente e currículo 
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-Conhecimentos profissionais  

-Formação inicial 

-Saberes acadêmicos  

-Saberes da experiência e saberes múltiplos 

(vividos dentro e fora da escola) 

-Identidade profissional docente 

-Imagem profissional 

-Formação em exercício 

-Complexidade do processo de formação 

profissional  

-Formação profissional como processo contínuo 

-Importância da troca de experiência e vivências 

no processo de formação contínua 

-Reformulação e Reconstrução da identidade 

profissional 

-Formação continuada 

-Coordenação como profissão em vias de 

construção 

ANO 2014 ANO 2015 

-Vínculo entre mal estar / bem estar docente e 

profissionalização 

-Vínculo entre profissionalização e competência  

-Vínculo entre profissionalização, reformas e 

políticas educacionais 

-Cultura profissional  

-Interações sociais e pedagógicas no ambiente da 

escola 

-Autonomia profissional 

-Fundamentos legais  

-Formação docente 

-Prática profissional 

-Dimensão formativa e profissional 

-Formação e profissão (re) constituição identitária 

-Formação continuada 

-Professor formador 

-Mercado de formação docente 

-Valorização dos professores 

-Trabalhadores da saúde 

-Educação e formação 

-Educação Formal 

-Formação e intervenção  

-Formação inicial e perspectiva de carreira e 

profissionalismo docente 

-A tutoria e o tutor (curso de Pedagogia) 

-Agente da formação inicial de professores 

-Autonomia 

-Saberes da docência do tutor 

-Profissionalização do tutor 

-Identidade do profissional 

-Desenvolvimento da Profissionalização do 

professor 

-Aperfeiçoamento profissional 

 -Profissionalização docente 

-Condições de trabalho 

-Construção da autonomia  

-Reconhecimento e valorização profissional e 

social da carreira 

-Valorização e profissionalização docente 

-Condições objetivas e subjetivas do trabalho 

docente 

-Desprofissionalização Docente 

-Gerenciamento de carreira 

-Performance e Resultados  

-Empreendedorismo na educação 

-Políticas curriculares 

-Discursos da profissionalização docente  

-Currículo  

-Formação de professores 

-Identidade docente 

-Docência do ensino superior 

-Saberes reflexivos sob a docência  

-Processo de formação 

-Formação e profissionalização 

-Mal estar e bem estar docente 

-Estágio e profissionalização do professor 

-Saberes curriculares 

-Formação profissional 

-Desenvolvimento profissional docente 

-Formação inicial 

-Dimensões da formação: pedagógica, didática, 

tecnológica, científica 

-Reestruturação curricular 

-Distanciamento teoria e prática (Brasil) 

 

Quadro 3: Ideias centrais dos trabalhos analisados por ano 

Fonte: a autora 
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As ideias centrais apresentadas nos possibilitaram observar os sentidos e 

significados presentes ou ocultos nos textos como já orientado para a próxima etapa da 

pesquisa, que é a identificação e seleção de categorias. Para Chizzotti (2003, p. 130), “as 

categorias servem para dispor os elementos do conteúdo. Variam em cada análise em 

função dos objetivos e hipóteses e podem ser meramente descritivas ou interpretativas.” 

No caso deste trabalho, as categorias orientaram a discussão e análise de dados na direção 

de responder as questões propostas e atingir os objetivos planejados. 

Nessa direção, o trabalho de identificação de categorias foi realizado a partir do 

quadro das ideias centrais, cujo resultado desta etapa de análise encontra-se organizado 

no quadro 4 

 

ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS PUBLICAÇÕES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS 
 

Ideias centrais  Categorias 
Participação (colegiado) e desenvolvimento profissional  Formação  

Relação teoria e prática na formação inicial de professores. Formação 

Formação do professor na perspectiva do Banco Mundial e Formação 

em serviço 

Formação  

Formação da carreira docente e Regulação pelo Estado Formação-Regulação 

Regulamentação e identidade da profissão  Identidade 

Condições de trabalho docente e desenvolvimento profissional Condições de trab. docente 

Influência do Banco Mundial na formação e na construção da 

identidade de professores 

Identidade    

Formação 

Formação continuada e Profissionalização do professor Formação 

Formação para o magistério e profissionalização Formação 

Formação de educadores (inicial e contínua) profissionalização e 

atuação profissional 

Formação 

Formação do professor na Ed. Infantil e Fundamental e Relação teoria 

e prática 

Formação 

Socialização profissional de professores, formação de professores Formação 

Profissionalidade docente e contradições na constituição da profissão Identidade 

Formação profissional como construção permanente Formação-Identidade 

Desenvolvimento profissional: saberes teóricos e práticos, 

competência e habilidade na relação teoria e prática 

Formação 

Formação continuada, Conteúdos e saberes para a formação Formação 

Saberes 

Práticas formativas e Identidade Profissional Formação - Identidade 

Desenvolvimento profissional docente e desenvolvimento pessoal Formação 

Identidade profissional do professor de Matemática Identidade 

Condições de trabalho docente e qualificação de professores leigos 

 

Formação 

Condições de trab. docente 

Formação e profissionalização como política educacional Formação 

Capital pedagógico específico e habitus profissional na construção da 

identidade docente 

Identidade 

 

Institucionalização da educação escolar e da profissionalização 

docente 

Identidade 

Complexidade da profissionalização e da profissão Formação 

Qualificação docente e diplomação de professores leigos Formação - Regulação 

Profissionalização e condições do trabalho docente 

 

Formação 

Condições do trab. docente 

Formação, atuação e profissionalização Formação - Atuação 
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Políticas nacionais e internacionais na educação brasileira   Fundamentos 

Profissionalização docente e o Manifesto dos Pioneiros da educação Fundamentos  

Profissionalização docente e sua relação com a política Fundamentos 

Formação e saberes para o magistério Formação 

Saberes 

Políticas de formação e profissionalização  Formação 

Profissão e saberes da formação inicial como marco regulatório da 

profissão 

Saberes  

Formação 

Saberes e competências necessárias ao exercício profissional 

Formação inicial e continuada 

Saberes 

Formação 

Profissionalização do tutor na EAD, desvalorização e Condições de 

trabalho 

Formação 

Formação, condições de trabalho e Carreira docente Formação 

Condições do trab. docente 

Formação docente e currículo Formação 

Saberes acadêmicos e Identidade profissional docente Saberes – Identidade  

Formação em exercício e Complexidade da formação profissional  Formação 

Formação profissional e Reconstrução da identidade profissional Formação - Identidade 

Formação continuada e a profissão coordenação Formação 

Mal estar e bem estar docente na profissionalização 

 

Condições de trab. docente 

Interações sociais e pedagógicas no ambiente da escola Condições de trab. docente 

Autonomia profissional e legislação Fundamentos 

Formação e Prática docente e (re) constituição identitária Formação - Identidade 

Formação continuada e valorização dos professores Formação - Valorização  

Educação e formação de trabalhadores da saúde Formação 

Formação e intervenção na carreira profissional docente Formação 

Profissionalização do tutor, saberes e identidade do profissional Formação -Saberes 

Identidade 

Profissionalização do professor e aperfeiçoamento profissional 

 Condições de trabalho e autonomia 

 

Condições de trab. docente 

Autonomia - Formação 

Valorização  

Valorização e profissionalização docente 

 

Valorização 

Condições de trab.docente 

Formação  

Políticas curriculares e Discursos da profissionalização docente  Formação - Identidade 

Docência do ensino superior e saberes reflexivos  Saberes  

Formação e profissionalização Formação 

Estágio e profissionalização do professor  Saberes  - Formação 

Desenvolvimento profissional docente e formação inicial Formação 

 

Quadro 4: Ideias centrais e categorias 

Fonte: a autora 
 

Uma vez identificadas as categorias, procuramos traçar um perfil quantitativo dos 

trabalhos, identificando a frequência com que aparecem nos textos dos resumos. As 

categorias identificadas nos 63 resumos encontram-se assim distribuídas:  

1. Formação – 43 vezes  

2. Identidade docente – 14 vezes 

3. Regulação – 2 vezes 

4. Valorização – 3 vezes 

5. Condições de trabalho e condições de trabalho docente – 6 vezes 
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6. Saberes – 8 vezes 

7. Fundamentos – 4 vezes 

8. Autonomia – 1 vez  

Na sequência, foi calculado o percentual de cada uma, como ilustrado na figura 1, 

apresentada a seguir, o que permite verificar como a palavra “profissionalização” e seus 

correlatos vêm sendo empregados nos títulos das teses e dissertações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura1: Frequência das Categorias  

Fonte: a autora 

 

Conforme apresenta a figura 1, a categoria que reúne o maior quantitativo de 

trabalhos é a categoria Formação (primeiro lugar - 54%); seguida da categoria Identidade 

docente (segundo lugar – 17%); seguindo em ordem decrescente, categoria saberes 

(terceiro lugar - 10%); a categoria Condições de trabalho (quarto lugar - 7%); Valorização 

(quinto lugar – 4%); Regulação (sexto lugar – 2%); Fundamentos (sétimo lugar – 2%) e 

Autonomia (sétimo lugar – 1%).  

A categoria Identidade (17%) congrega também uma grande ênfase nas 

publicações, vindo depois da categoria Formação (54%).  

 

4.7 Etapa 7 : Organização do relatório, identificando as tendências do tema 

pesquisado 

Nesta fase da pesquisa, procuramos trabalhar os dados em planilhas de Excel, 

conforme temas, quantidade de trabalhos, ideias centrais, categorias e autores mais 

citados, transformados em percentuais, conforme apresentado a seguir.  
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Optamos por agrupar a 8ª Etapa: intitulada Análise e elaboração de conclusões 

preliminares neste mesmo item e, assim, traçar um perfil quantitativo e um perfil temático 

da produção acadêmico-científica selecionada como corpus de pesquisa. Entretanto, a 

discussão final será apresentada na seção cinco. 

 

a) Perfil quantitativo: 

Como já apresentado, ao realizar a pesquisa, tendo como descritor de busca 

“profissionalização”, encontramos um total de 66 trabalhos publicados no período de 

2006 a 2015, como mostra a figura 2. 

 
Figura 2: Teses e dissertações publicadas entre 2006 a 2015 

Fonte: a autora 

 

 

No total de trabalhos selecionados encontramos no ano de 2015 a maior 

porcentagem, 17% - onze trabalhos publicados em relação a 2006 com 3% com apenas 

dois trabalhos. No período de 2010 e 2012 o percentual corresponde a 9%, ou seja, o 

mesmo número de publicações. Na ordem crescente de publicações podemos verificar 

que: 2007 com 4% - três trabalhos; 2009, com 6% - quatro trabalhos; 2008, com 11% - 

sete trabalhos; 2011, com 12% - oito trabalhos; 2014 com 14% - nove trabalhos e 2013, 

com 15% - dez trabalhos. 

Nas publicações pesquisadas, encontramos o número de teses e dissertações 

publicadas nesse mesmo período, como mostra a próxima figura: 
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Figura 3: Número de teses e dissertações 

  Fonte: a autora 

 

 

Nos anos de 2006, 2007 e 2012 foram publicadas apenas dissertações, variando 

entre dois a seis trabalhos. Nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2013 houve apenas uma tese 

por ano publicada, enquanto nas dissertações desse mesmo período, uma média aritmética 

de seis dissertações publicadas. Em 2011 e 2014, apenas duas teses foram publicadas, já 

em 2015, quatro teses, sendo o maior número de publicações da década. Em relação às 

dissertações de 2011, 2014 e 2015, houve o total de vinte e oito publicações. 

No que se refere ao amparo teórico apresentado nas publicações, alguns autores 

são mencionados com maior frequência, como mostra a figura 4. Procuramos identificar 

quais são os autores mais citados nas pesquisas publicadas sobre o tema.  
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Figura 4: Autores mais citados nas teses e dissertações – 2006 a 2015 
Fonte: a autora 

 

Nas publicações selecionadas para a pesquisa, verificamos que apenas vinte e seis 

trabalhos (33,5%) apresentaram o amparo teórico. Desse resultado, os autores mais 

citados foram: António Nóvoa, em onze trabalhos (23%) e Tardif, em nove publicações 

(19%). Freire (17%), em oito trabalhos. Pimenta e Perrenoud aparecem entre seis e sete 

trabalhos, numa média de 12,5%. Os autores Souza; Ramalho, Nuñez e Gauthier, 

representam 8% das publicações identificadas, totalizando quatro trabalhos.  

Em ordem decrescente, a classificação pode ser representada: o autor mais citado 

é Nóvoa, em segundo lugar Tardif, terceiro lugar Freire, quarto lugar Pimenta e Perrenoud 

e quinto lugar Souza; Ramalho, Nuñez e Gauthier. 

 

b) Perfil temático 

 

Na intenção de traçar um perfil temático a partir das ideias centrais e dos autores 

citados, retomamos uma leitura integral do resumo de cada trabalho selecionado, 

separando o objetivo, amparo teórico e resultado, apresentados no anexo B. 

Após essa etapa, longa e cansativa, pois exigiu do pesquisador retomar várias 

vezes ao texto apresentado pelos autores, algumas vezes necessitando procurar nas 

entrelinhas o objeto de estudo investigado, foi possível observar que alguns resumos, 

encontram-se incongruentes com o título apresentado, o que dificultou também o trabalho 
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de análise, e outros resumos também não apresentam com clareza o resultado obtido, o 

que demandou uma pesquisa mais aprofundada e, às vezes, uma busca no texto completo. 

A análise e discussão das categorias serão realizadas no confronto com os resultados da 

análise documental, tendo ainda em vista os fundamentos teóricos sobre 

profissionalização e profissão, tratados por Freidson (1998), conforme descrito na seção 

metodológica.  

A seguir, na seção cinco, procedemos à discussão das categorias identificadas nas 

publicações acadêmico-científicas de acordo com o perfil quantitativo e temático, ora 

apresentado, articulando recortes textuais dos documentos legais tomados também como 

corpus de análise neste trabalho, quais sejam Constituição Federal (CF) de  1988, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº 9394/96, Emenda Constitucional 

nº 53, 2006, Resolução CNE/CP nº1, 15/05/2006, Resolução nº 2, 1º/07/2015 e Plano 

Nacional da Educação (PNE). 
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SEÇÃO 5 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

A CONSTRUÇÃO DO SER PROFESSOR PROFISSIONAL DOCENTE – SER 

PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO – SER PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO 

 

A proposta de pesquisar a temática profissionalização docente com foco nos 

significados no status “profissional”, atribuído ao professor a partir da década de1990, 

trouxe algumas exigências. Dentre elas, como já descrito na seção metodológica, a 

necessidade de articular pesquisas sobre o tema publicadas a partir daquela data, a fim de 

tomar conhecimento das discussões empreendidas sobre o tema profissionalização do 

magistério. Também, fez-se necessário dar atenção aos aspectos legais para analisar as 

políticas e as mudanças propostas pelo Estado, via MEC, além dos fundamentos teóricos 

sobre o tema, inclusive recorrendo a outras áreas do conhecimento, além da educação, 

uma vez que o termo “profissional” teve seu berço nas organizações do trabalho como 

demonstrado por Freidson (1998).  

Especificamente na Sociologia das Profissões, em Freidson (1998), buscamos o 

amparo teórico principal para compreender o aspecto histórico do status “profissão” e 

“profissional”, pois ele é um dos autores que vem pesquisando a profissionalização e o 

profissionalismo desde a década de 1970. O autor se empenha em uma teoria das 

profissões tratando o conceito em sua construção histórica, tomando os anos 60 do século 

XX como “um divisor de águas nos textos sociológicos sobre as profissões” (p. 48). Por 

isso, a escolha da sua obra “Renascimento do Profissionalismo” como amparo teórico.   

No entanto, a tarefa de sistematizar os contributos teóricos e reflexivos dessas 

fontes de pesquisa, anteriormente mencionadas, no sentido de adaptar referenciais 

teóricos, dados e informações a fim de empreender uma discussão sólida e consistente em 

torno da temática proposta, na direção dos objetivos pretendidos, não foi fácil, e estamos 

cientes da incompletude e das potencialidades da análise final, que ora apresentamos, 

nesta seção de discussão e análise de dados. 

Embora já apresentada ao longo do texto, é importante lembrar que a questão 

central que moveu esta pesquisa se refere ao significado do que é ser profissional e ser 

profissional da educação, uma vez que a falta de uma conceituação do status profissional 

foi considerada por nós, neste trabalho de pesquisa, como uma lacuna nas publicações e 

nos próprios atos normativos que regulamentam a educação e as políticas voltadas à 

formação de profissionais da educação. Conforme constatado por Ens, Gisi e Eyng (2012, 

p. 44), as políticas de formação de professores a partir dos anos 2000, se apresentam 
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alinhadas aos pressupostos neoliberais e, por isso, estão “apoiadas num sistema forte de 

regulação e de aligeiramento dos processos de formação”.   

Como afirma Libâneo (2011), citado por Ens, Gisi e Eyng (2011),  

Os processos de formação de professores no Brasil têm sido 

“institucionais, históricos, legais etc., mas eles resultam de uma 

problemática que está em outro lugar, ou seja, no mundo real e 

concreto das escolas situadas, por sua vez, num mundo em 

mudança”. 

 

Tomando o conceito de profissão como atividade ou ocupação especializada e que 

supõe determinado preparo (FREIDSON, 1996), com esta pesquisa, propusemos fornecer 

elementos e contribuições para a compreensão do status profissional atribuído ao 

professor no contexto das mudanças em andamento no cenário educacional, desde a 

publicação do Plano da Reforma (BRASIL, 1995), consideradas por grande parte dos 

pesquisadores como orientadas por organismos multilaterais, sob os auspícios dos 

interesses do mercado, adotando pressupostos voltados à mercantilização da educação, às 

competências profissionais, racionalidade técnica, produtividade, entre outros.  

Isso posto, vale ressaltar que a principal mudança proposta pela Reforma é a 

transformação do modelo de gestão pública, como já demonstrado ao longo deste trabalho 

e que está em andamento a implementação do modelo gerencial na educação. Diante 

disso, o modelo profissional de professor é interpretado, neste trabalho, como parte desse 

novo modelo de gestão pública (CÁRIA; OLIVEIRA, 2016).  

 

5.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

Nesta seção, são apresentadas e analisadas, a seguir, as categorias identificadas na 

pesquisa Estado da Arte sobre o tema profissionalização docente e os resultados da análise 

documental dos atos legais tomados como objeto de análise, quais sejam: Constituição 

Federal (CF) – ort. 2005 a 2006; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), nº 9394/96; Emenda nº 53/2006; Resolução CNE/CP n.º1, 15/05/2006; 

Resolução n.º 2, 1º/07/2015 e o Plano Nacional da Educação (PNE) 2014-2024. 

Considerou-se que, desse conjunto de legislação, as que incidem e que têm maior 

abrangência na profissão docente e que podem causar um maior impacto na 

profissionalização do magistério sejam a LDBEN, a Resolução CNE Nº 2/20015 e o PNE 

2014-2024. Por essa razão, as suas indicações foram mais destacadas nesta análise. 
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Para fazer tal trabalho, fez-se necessário identificar, nos documentos legais em 

discussão, como as principais categorias evidenciadas na pesquisa Estado da Arte, 

apareciam, também, no corpo do texto dos atos normativos, a fim de fazer uma 

aproximação ou um afastamento entre eles na discussão. A partir desse exercício, o 

esforço se deu na direção de proximidade entre os resultados dos procedimentos 

metodológicos utilizados neste trabalho científico como apresentado a seguir.  

Cabe destacar que as categorias identificadas na pesquisa Estado da Arte 

representam as publicações do período de 2006 a 2015 e constituem um mapeamento das 

principais temáticas discutidas em torno da questão da profissionalização docente, 

publicadas na CAPES, nesse período. Elas são apresentadas, a seguir, em ordem 

decrescente pela frequência em que apareceram no corpus de análise: Categoria 

Formação; Categoria Identidade docente; Categoria Saberes; Categoria Condições de 

trabalho; Categoria Valorização; Categoria Regulação; Categoria Fundamentos; 

Categoria Autonomia. Ressaltamos que foram inseridas na categoria “Fundamentos” 

todos os trabalhos que abordaram questões de políticas educacionais e/ou legislação com 

relação ao tema “profissionalização docente”. 

Tendo em vista as informações já apresentadas anteriormente ao longo deste texto 

sobre o tema pesquisado e os resultados obtidos nos processos de pesquisa, optamos por 

apresentar, nesta seção, a análise das categorias identificadas de modo articulado nas duas 

categorias temáticas de mais destaque: formação (no caso tomada como formação 

profissional docente) e identidade docente.  

Assim, procuramos aproximar a discussão entre pesquisas, análise de atos 

normativos e fundamentos teóricos sobre profissão e profissional, tomando como 

conceito principal os fundamentos teóricos de Freidson (1998), para quem as profissões 

são ocupações onde se desenvolve um tipo de trabalho especializado, onde há uma 

especialização criteriosa teoricamente fundamentada. Portanto, a base de uma profissão 

está em uma expertise, significando esse termo um conhecimento especializado.  

 

5.1.1 O que a legislação propõe sobre a formação profissional docente 

 

No que se refere à formação do profissional docente nos aspectos legais 

,destacamos que a Constituição Federal e a Emenda Constitucional Nº 53/2006,  

registramos o que se encontra no Capítulo III – Da Educação, Da Cultural e do Desporto, 

Seção I, entre os artigos 205 e 214, menção aos profissionais da Educação, valorização 
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dos profissionais e  piso salarial. Na seção I, da Educação, da Constituição Federal (CF) 

rege o Parágrafo único, incluído pela EC n.º 53, de 2006, que “a lei disporá sobre as 

categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a 

fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.  

Relativamente ao Plano Nacional de Educação (PNE), 2014-2024, trata-se de um 

projeto de nação e de uma política de Estado. Conforme informações disponíveis no site 

do MEC, o PNE determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos 

próximos dez anos, ou seja, período 2014-2024.  

O primeiro grupo são metas estruturantes para a garantia do direito a 

educação básica com qualidade, e que assim promovam a garantia do 

acesso, à universalização do ensino obrigatório, e à ampliação das 

oportunidades educacionais. Um segundo grupo de metas diz respeito 

especificamente à redução das desigualdades e à valorização da 

diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade. O terceiro 

bloco de metas trata da valorização dos profissionais da educação, 

considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas, e 

o quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior (BRASIL/MEC, 

2016). 

 

O PNE está expressamente previsto na Constituição Federal, de 1988, portanto, o 

estabelecimento do PNE é um princípio constitucional. A LDBEN, nº 9.394/1996 dispôs 

que a União deveria elaborar o PNE, em colaboração com os estados, o Distrito Federal 

e os municípios (BRASIL, 1988, art. 9º, I) e, no prazo de um ano, encaminhá-lo ao 

Congresso Nacional, com suas diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia 

com o art. 87, parágrafo primeiro, da Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 

Conforme analisam alguns autores, como Sguissardi (2009), pela primeira vez, o Brasil 

terá um Plano de Nacional de Educação instituído por lei – a Lei nº 10.172, de 9 de janeiro 

de 2001 (ou seja, seis anos após a publicação da LDBEN), que vigorou de 2001 a 2010. 

Com diversos impasses e vetos, responsabilidade jurídica foi gerada e as ações para o 

alcance das metas passaram a ser exigíveis, embora diversas metas não tenham sido 

cumpridas.  

Vencida a década da vigência do PNE 2001-2010, o próximo Plano Nacional de 

Educação, Lei nº 13.005, de 2014, teve um longo processo de discussão e impasses que 

duraram quatro anos, deixando o país, neste intervalo entre 2010 e 2013 sem um Plano 

Nacional de Educação.  Fruto de amplos debates, em nível nacional, entre os entes 

federados e instâncias representativas do setor educacional, o PNE 2014-2024 - em 
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vigência - materializa grandes avanços na educação, se suas metas forem cumpridas, 

principalmente, porque legitimou o investimento de 10% do PIB em educação e adotou 

o custo-aluno-qualidade.  

Nele estão definidos os objetivos e metas para o ensino em todos os níveis – 

infantil, básico e superior – e modalidades de ensino, a serem executados até o ano 2024. 

O programa é um instrumento de planejamento do Estado democrático de direito que 

orienta a execução e o aprimoramento de políticas públicas do setor e contém dez 

diretrizes. Dentre elas, consta a erradicação do analfabetismo, a melhoria da qualidade da 

educação, além da valorização dos profissionais de educação, considerada um dos 

maiores desafios das políticas educacionais.  

Relativamente ao que se propõe este estudo, cabe apontar, neste documento, como 

materialização de uma política de Estado, o que se encontra estabelecido para 

profissionalização do magistério da educação básica. Dentre as diretrizes que constam do 

PNE, somente a nona diretriz refere-se a uma categoria considerada pelas pesquisas fator 

constituinte da profissionalização do magistério, conforme o excerto: 

[...]....................................................................................................................................... 

IX − valorização dos(as) profissionais da educação;  

 

Portanto, o PNE, como política de Estado, estabelece que haja políticas de 

valorização dos (as) profissionais da educação, prerrogativa indispensável para a 

profissionalização do magistério. Consoante as diretrizes do PNE 2014-2024, elas se 

encontram estruturadas em vinte metas e 254 estratégias, mas não é nossa intenção 

mergulhar na discussão dessas metas. Interessa apenas procurar identificar o que o PNE 

estabelece com relação à profissionalização do magistério. Para isso, fizemos recorte 

apenas das metas que foram consideradas por nós como relacionadas, de alguma forma, 

a essa temática 

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores 

do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para setenta 

e cinco por cento, sendo, do total, no mínimo, trinta e cinco por cento doutores. 

Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo 

a atingir a titulação anual de sessenta mil mestres e vinte e cinco mil doutores. 

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos 

profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação 

básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área 

de conhecimento em que atuam. 
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Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, cinquenta por cento dos professores da educação 

básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos(as) os(as) profissionais da 

educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 

demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

Meta 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de 

forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. 

Meta 18: assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os(as) 

profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o 

plano de carreira dos(as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o 

piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 

da Constituição Federal. 

Meta 19: assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão democrática 

da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à 

comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União 

para tanto. 

Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o 

patamar de sete por cento do Produto Interno Bruto (PIB) do país no quinto ano de vigência 

desta lei e, no mínimo, o equivalente a dez por cento do PIB ao final do decênio. 

Identificamos que a questão da profissionalização do magistério permeia oito 

metas do atual PNE, de modo direto ou por via indireta, como apresentado no excerto 

anteriormente. Todas essas metas se relacionam à questão da formação para a profissão e 

à valorização do magistério ou da profissão. Cabe ressaltar que, nesse documento, o 

professor é considerado como profissional da educação, podendo destacar as seguintes 

categorias que abrangem a profissionalização docente:  formação, valorização, planos de 

carreira, condições de trabalho, investimento público. 

Relativamente à Resolução nº 2 do CNE/CP, publicada em julho de 2015, em 

substituição a Resolução do Conselho Nacional de Educação/ Conselho Pleno (CNE/CP) 

nº1/2002, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e 

Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica, 

definindo princípios, fundamentos, dinâmica formativa e procedimentos a serem 

observados nas políticas, na gestão e nos programas e cursos de formação, bem como no 

planejamento, nos processos de avaliação e de regulação das instituições de educação que 

as ofertam.  

A referida resolução também estipula quem pode ser considerado profissional do 

magistério, como ilustra o excerto, a seguir: 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível 

Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica aplicam-se à formação de 

professores para o exercício da docência na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino 

médio e nas respectivas modalidades de educação (Educação de Jovens e Adultos, Educação 

Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar 
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Indígena, Educação a Distância e Educação Escolar Quilombola), nas diferentes áreas do 

conhecimento e com integração entre elas, podendo abranger um campo específico e/ou 

interdisciplinar. 

[...]...................................................................................................................................... 

§ 4º Os profissionais do magistério da educação básica compreendem aqueles que exercem 

atividades de docência e demais atividades pedagógicas, incluindo a gestão educacional dos 

sistemas de ensino e das unidades escolares de educação básica, nas diversas etapas e 

modalidades de educação (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de 

jovens e adultos, educação especial, educação profissional e técnica de nível médio, educação 

escolar indígena, educação do campo, educação escolar quilombola e educação a distância), e 

possuem a formação mínima exigida pela legislação federal das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional.  

 

No art. 18, parágrafo primeiro, a lei volta a frisar quem são os profissionais do 

magistério e ressalta a necessidade de deixar isso muito claro no quadro de profissionais 

da instituição, inclusive com sua titulação, atividades e regime de trabalho. 

Com relação à identificação dos professores, neste documento que estabelece as 

diretrizes para a formação de profissionais para atuar nas atividades pedagógicas, 

observamos que ainda não há uma uniformidade no tratamento, o que está sendo 

interpretado neste trabalho como sinal de indefinição da profissão. As denominações 

atribuídas aos professores encontram-se no quadro 5 

 

Profissionais do magistério 138 vezes 

Docentes 121 vezes 

Professores 112 vezes 

Formação de professores 47 vezes 

Profissionais da educação 43 vezes 

Formação de docentes 4 vezes 

Professoras 1 vez 

                          
    Quadro 5: Denominações atribuídas ao professor 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Interessou-nos também investigar como alguns termos correlatos da profissão 

apareciam no texto. Obtivemos o seguinte resultado: profissionalização (sete vezes); 

profissão docente (duas vezes); profissionalidade (uma vez). Esses termos fazem parte da 

discussão sobre a constituição da profissionalização e foram abordados por Freidson 

(1998) na sua discussão profissão e profissionalismo. Também são abordados por outros 
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autores como Nóvoa (1995), Carvalho (2004), Ens, Gisi e Eyng (2010), André e Almeida 

(2010). 

Observamos que nesta legislação, o sentido de profissionalização se materializa 

apenas na formação inicial e continuada dos profissionais da educação. A referida lei 

considera que a formação profissional decorre da concepção de desenvolvimento 

profissional dos profissionais do magistério.  Em seu cap. VI, parágrafo único, o 

desenvolvimento profissional leva em conta: 

I - os sistemas e as redes de ensino, o projeto pedagógico das instituições de educação básica, 

bem como os problemas e os desafios da escola e do contexto onde ela está inserida;  

II - a necessidade de acompanhar a inovação e o desenvolvimento associados ao conhecimento, 

à ciência e à tecnologia;  

III - o respeito ao protagonismo do professor e a um espaço-tempo que lhe permita refletir 

criticamente e aperfeiçoar sua prática;  

IV - o diálogo e a parceria com atores e instituições competentes, capazes de contribuir para 

alavancar novos patamares de qualidade ao complexo trabalho de gestão da sala de aula e da 

instituição educativa. 

 

Isso revela uma ampliação das perspectivas da formação que supera a forma 

tradicional fragmentada e individualista de aperfeiçoamento de professores, mas não 

considera outros fatores apontados nas pesquisas analisadas neste trabalho, a saber: 

condições de trabalho, valorização docente e autonomia. Como defende Ens, Gisi e Eyng 

(2010, p. 58) “[...] Quando se trata da profissionalização do professor, a formação deve 

levar em consideração um processo de formação que contribua para o desenvolvimento 

da profissão e do profissional na sua globalidade”. 

 

5.2 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE COMO CATEGORIA 

TEMÁTICA 

 

De início, ressaltamos que, com essa temática, procuramos contemplar a discussão 

em torno de todas as categorias identificadas na pesquisa Estado da Arte e na análise 

documental. Não é nossa pretensão, entender de modo fragmentado a questão pesquisada 

neste trabalho. Como a questão da formação permeou a maior quantidade das pesquisas 

acadêmico-científicas analisadas, via resumos e também a legislação tomada como 

corpus de análise, seguida do termo “profissional”, optamos por contemplar os termos 

“formação” e “profissional” como direcionadores desta discussão. 

 Dessa forma, esta análise procura compreender como a questão da “formação” 

está sendo discutida e considerada no movimento de profissionalização docente e qual é 
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o sentido de profissional que vem permeando as políticas educacionais atuais. A partir 

dos resultados da pesquisa Estado da Arte e da pesquisa documental, a categoria formação 

foi subdivida em duas subcategorias: formação profissional e formação inicial e 

continuada. 

Partimos, então, da premissa de que esta categoria temática – formação 

profissional - caracteriza-se pelo exame de diversas dimensões que perpassam este 

trabalho. Considerando a indefinição da profissão – também evidenciada neste trabalho - 

e a multiplicidade de formas como tem sido tratado o professor e o magistério, 

ressaltamos, nesta análise, que o constructo “formação”, especificamente, está sendo 

tomado para se referir à formação docente, formação de professores, formação de 

profissionais da educação, formação de profissionais do magistério, formação para 

profissão, dentre outros, desde que se refiram à educação e ao magistério, sendo 

desconsiderados os demais usos do termo nos documentos analisados.  

A formação, na área educacional para o exercício da profissão docente ou do 

magistério, é considerada um dos temas mais discutidos em pesquisas e eventos 

científicos, como demonstrado nas pesquisas e leituras a que tivemos acesso no decorrer 

deste trabalho, o que foi também confirmado na pesquisa Estado da Arte sobre 

profissionalização docente, no recorte temporal selecionado e nos atos normativos 

analisados.  Na pesquisa Estado da Arte, a categoria “formação” emergiu 43 vezes (54%), 

sendo tratada com diversas abordagens, como: formação inicial e continuada, formação 

em exercício, formação da carreira docente, desenvolvimento profissional, formação para 

a carreira, formação para qualificação docente e outros, como já apresentado 

anteriormente nas páginas 95 e 107. 

Isso confirma que a categoria “formação”, pode ser interpretada sob diversas 

perspectivas na área educacional. Se recorrermos ao seu sentido etimológico, “formação” 

significa ação de formar, de criar dando forma e conjunto de conhecimentos e ou 

instruções sobre um assunto específico. Entretanto, na perspectiva da educação, esse 

constructo tem outras dimensões, pois se apresenta vinculado ao sentido de educação.  

Entretanto, é possível ressaltar que uma das maiores dificuldades na construção 

desta análise referiu-se à indefinição da profissão e dos profissionais que se dedicam ao 

trabalho educativo, o que deixou sempre a impressão de que “formar professores”, 

“formar profissionais do magistério”, “formar profissionais da educação”, “formação 

docente”, “formação de docentes”, entre outros, significavam a mesma coisa. Essa 
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polissemia do termo “formação” está sendo considerada na discussão aqui empreendida 

como constitutiva da indefinição da profissão docente.  

Dentre as discussões sobre formação docente na atualidade, está a vinculação da 

formação ao desenvolvimento profissional, no contexto do movimento de 

profissionalização do magistério. No caso, Imbernon (2005) afirma que a formação é um 

elemento essencial do desenvolvimento profissional do professor, mas não é o único. Para 

o autor, existem diversos fatores que interferem no desenvolvimento da profissão 

docente, tais como: o salário, a demanda do mercado de trabalho, clima de trabalho nas 

escolas em que é exercida, a promoção na profissão, as estruturas hierárquicas, a carreira 

docente. O autor entende o desenvolvimento profissional do professor como qualquer 

sistema de melhorar a prática profissional, crenças e conhecimentos profissionais, com o 

objetivo de melhorar a prática docente, de pesquisa e de gestão. 

Nóvoa (1995), ao abordar a questão da identidade docente como condição para a 

profissionalização, explica que a formação deve estimular uma perspectiva crítico-

reflexiva, que forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo que 

facilitem as dinâmicas de autoformação participada. Para o autor, estar em formação, 

portanto, implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos 

e os projetos próprios, tendo em vista a construção de uma identidade, que é também uma 

identidade profissional. Segundo o autor, não é possível existir “ensino de qualidade, nem 

reforma educativa, nem inovação pedagógica, sem uma adequada formação de 

professores” (NÓVOA, 1992, p. 9), pelo que, nesse contexto, é possível entender que as 

questões da profissionalização docente estão vinculadas às questões da educação e da 

formação para o exercício da profissão.  

Para Ens, Gisi e Eyng (2010), as preocupações com a formação do professor 

situam-se como aspecto central nas formulações das políticas educacionais para educação 

básica, principalmente, vinculadas à melhoria dos índices obtidos nas avaliações externas, 

associadas em termos de acesso, permanência e resultados das escolas.  

No entanto, reivindicar o status de profissão ou profissional não é tão simples 

assim, como analisou Freidson (1998). Em seus estudos, o autor analisa os diversos 

impasses que envolvem a discussão do processo pelo qual as ocupações reivindicam ou 

conquistam um status profissional. Ao questionar “o que é status profissional?”, “Como 

se determina se ele existe, ou não?”, “Quais são as suas características?”, o autor 

empreende uma discussão sociológica, ampla e complexa em sua obra “Renascimento do 

profissionalismo”, desde a base da constituição da profissão e do seu conceito 
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institucional, desde os tempos mais remotos, passando pela Revolução Industrial e 

chegando à contemporaneidade.   

Recorrendo também a uma vasta literatura sobre o tema “profissões”, Freidson 

(1998) afirma que “Boa parte dos muitos estudos sobre as profissões formulou a mesma 

pergunta: a saber, qual a relação entre status profissional e poder? – mas foram levados a 

conclusões diametralmente opostas”, mas de uma maneira ou de outra, afirmam que os experts 

ou “os profissionais” exercem enorme poder tanto sobre a política do Estado quanto sobre os 

negócios pessoais dos indivíduos. 

No caso da análise da LDBEN e nos demais documentos analisados, observamos 

que o termo “formação” aparece com mais frequência (68 vezes), referindo-se à formação 

inicial e continuada e à formação profissional, sendo que em 32 ocorrências referia-se à 

modalidade de formação e em 36 ocorrências referia-se à personalização da formação, 

como por exemplo: formação de [...]; formação dos [...]; formação para [...]. 

Observamos uma predominância deste enfoque – formação -, mas, as demais 

categorias identificadas nas discussões de pesquisas que constituíram o corpus de análise 

pouco se fazem presentes, com exceção da categoria “valorização” que apareceu 32 

vezes. No caso, a categoria identidade não aparece nos documentos, mas é frequente nas 

pesquisas; a categoria “condições de trabalho” aparece apenas uma vez, que foi no PNE 

2014-2024; a categoria “regulação” foi identificada somente no PNE duas vezes, 

referindo-se à regulação de cursos de formação e de instituições; a categoria 

“fundamentos” aparece quinze vezes; a categoria “autonomia” aparece 13 vezes.     

É preciso, entretanto, destacar que o complemento agregado ao termo 

“profissional”, também precisou ser considerado, pois colaborou para confirmar a 

indefinição da profissão que ainda está presente no Estado brasileiro. No caso, cabe frisar 

que a formação na área da educação, na Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/1996, atualizada 

em 2017, recebe as seguintes denominações: formação docente – formação profissional - 

formação de profissionais da educação – formação de profissionais do magistério - 

formação para o magistério. 

Relativamente à questão da profissionalização, ficou evidente que, segundo 

aquele documento, a formação para o magistério ou para a docência (uma vez que não há 

uma terminologia definida), é a principal ênfase do MEC. Esse resultado nos remeteu a 

uma pesquisa, encomendada pela Unesco, coordenada por Bernadete A. Gatti, Elba 

Siqueira de Sá Barreto (2009), com o título “Professores do Brasil: Impasses e Desafios” 

que entendemos importante retomar.  
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Dados dessa pesquisa revelaram que os professores representam o terceiro maior 

grupo ocupacional do país (8,4%), ficando atrás apenas dos escriturários (15,2%) e dos 

trabalhadores do setor de serviços (14,9%). Portanto, a profissão supera, inclusive, o setor 

de construção civil (4%), o que levou o estudo a considerar a formação dessa grande 

massa de professores como um dos grandes desafios para a melhoria da qualidade da 

educação, principalmente por estar concentrada mais no setor público. A própria Unesco, 

na conclusão do estudo, reconhece a necessidade de “uma verdadeira revolução” nas 

estruturas institucionais e de formação, defendendo uma política de formação docente. 

Para delinear o cenário da profissão docente, Gatti e Barreto (2009) recorreram ao 

que afirmam Tardif e Lessard (2005), que também consideram o magistério um setor 

nevrálgico nas sociedades contemporâneas. 

Nos países avançados, e também nos países emergentes como o 

Brasil, o setor de serviços e, no seu interior, os grupos de 

profissionais, cientistas e técnicos não cessam de crescer, e 

passam a ocupar posições de destaque em relação aos 

trabalhadores que produzem bens materiais, cuja presença 

numérica e importância relativa diminuem (TARDIF; 

LESSARD, 2005, apud GATTI, BARRETO, 2009, p. 14). 

 

No dizer de Gatti e Barreto (2009), não é possível discutir a formação de 

professores no Brasil, sem considerar o fato de que só em meados do século XX é que 

realmente começa o processo de expansão da escolarização básica no país e que seu 

crescimento real em termos de rede pública de ensino vai se dar somente em fins dos anos 

1970 e início dos anos 1980.  

Esses fatos são tratados por muitos outros pesquisadores, uma vez que o tema 

formação professor é considerado por alguns especialistas como o mais pesquisado, mas 

também não esgotada a discussão, até mesmo pelo fato da indefinição da profissão. Entre 

esses pesquisadores, encontra-se Ens, Gisi e Eyng (2010, p. 46). Para essas autoras, na 

formulação de políticas educacionais para a educação básica, a formação do professor 

passa a ocupar, nas décadas de 1990 e 2000, lugar central nas discussões acerca da 

melhoria dos índices da educação, associada às preocupações com a profissionalização 

docente. Portanto, é nesse período, final do século XX, então, que ganha ênfase no Brasil 

a preocupação com a formação de professor, assumindo o slogan “profissionalizar o 

professor”, segunda as autoras.  

Para Ens, Gisi e Eyng (2010, p. 46), “tal slogan remete à ideia de um trabalho que 

ainda não atingiu o status de profissão”, fato que já foi identificado por Shiroma e 
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Evangelista (2003, p. 27) ao demonstrar que, nos anos 1990, a profissionalização tornou-

se “voz corrente na área educacional”, ancorada à ideia de “desenvolvimento profissional, 

valorização do magistério, profissionalidade, formação pré-profissional, 

desprofissionalização, [...], semiprofissionalização e, mesmo, proletarização docente”. 

Numa outra linha de interpretação, Nóvoa (1995) mostra que a formação de 

professores tem ignorado, sistematicamente, o desenvolvimento pessoal, ao confundir 

“formar e formar-se”, não compreendendo que a lógica da atividade educativa nem 

sempre coincide com as dimensões próprias da formação. Para o autor, 

a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mas, sim, através de um trabalho 

de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal. Por isso, é tão importante 

investir na pessoa e dar estatuto ao saber da experiência 

(NÓVOA, 1995, p. 25). 

 

 

Cabe ainda, recorrer ao que analisa Saviani (2009, p.150-154), quando apresenta 

nos aspectos históricos na formação de professores, as situações embaraçosas ocorridas 

ao longo da trajetória da formação profissional dos professores. A partir do século XIX, 

como ressalta o autor, há o intento de organizar os sistemas nacionais de ensino, uma vez 

que a formação de professores acontecia ora com princípios intelectuais e ora com 

princípios manuais. Nesse período, surgem as Escolas Normais. 

A partir de então, configuram-se dois modelos de formação de professores, os 

quais se tornam dilemas na formação docente com repercussões na profissão, por 

apresentarem duas saídas igualmente difíceis. Um dos modelos intitula-se Modelo dos 

conteúdos cultural-cognitivos o qual se centra em conteúdos formativos em si mesmos, 

na área de conhecimento da disciplina que o professor lecionará. Esse modelo descarta 

qualquer preocupação com o preparo pedagógico. Destaca Saviani (2009, p.149) que, 

nesse modelo, a formação do professor se esgota na cultura geral e no domínio específico 

dos conteúdos.  

Outro modelo apresentado por Saviani (2009) é o Modelo pedagógico-didático 

em que considera, na íntegra, a formação do professor pelo efetivo preparo pedagógico. 

Esse modelo apregoa que a formação de professores será completa quando aliar o domínio 

dos conteúdos do conhecimento à prática docente, ou seja, ao preparo pedagógico-

didático. Para Saviani (2009), o dilema centra-se na articulação adequada desses dois 
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modelos no processo de formação de professores, pois, ambos constituem-se em aspectos 

indispensáveis ao ato docente. 

Por fim, destacamos, amparados em Nóvoa (1995) e Saviani (2009, 2010) que a 

formação docente não deve estar simplesmente associada à transmissão de conteúdos nos 

cursos de formação docente ou mesmo esperar que somente com as experiências do dia a 

dia o indivíduo se tornará um bom profissional. Como defende Nóvoa (1995, p. 28-29), 

“a formação passa por processos de investigação, diretamente articulados com as práticas 

educativas” e, além disso, ele ainda defende que a formação tem como desafio “conceber 

a escola como um ambiente educativo, onde trabalhar e formar não sejam atividades 

distintas”. 

 

5. 3 IDENTIDADE DOCENTE  

 

A questão da identidade docente é amplamente discutida em diversas áreas do 

conhecimento, sendo entendida no domínio sociológico, psicológico, antropológico, 

dentre outros, inclusive na educação, podendo ter perspectivas e questões diferentes, 

dependendo do domínio e do referencial em que se ampara. No contexto da discussão 

sobre profissionalização docente, a partir da década de 1990, a questão da identidade 

docente também tem conquistado espaço em pesquisas e publicações na educação.  

O autor mais citado nas pesquisas acadêmico-científicas coletadas na pesquisa 

Estado da Arte foi Antônio Nóvoa, principalmente em pesquisas que, de alguma forma, 

abordaram a questão da identidade no que se refere ao tema profissionalização docente. 

Professor e pesquisador português, ele é um dos autores que mais tem contribuído para o 

debate sobre a conformação da profissionalidade docente, a partir da identidade 

profissional do professor. Entretanto, nos documentos analisados, a expressão não 

aparece nenhuma vez. 

Nóvoa (1995, p. 25) considera que o professor não pode constituir-se em 

profissional descolado de um projeto social mais amplo, como explica: “A formação não 

se constrói por acumulação (de curso, de conhecimentos ou de técnicas), mas, sim, através 

de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente 

de uma identidade pessoal”. Com isso, o autor insiste em uma proposta de formação que 

deve ser desenvolvida na perspectiva de ajudar o professor a assumir uma 

responsabilidade pessoal e política com seu processo de formação. Assim, defende o autor 
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que a constituição de uma profissionalidade docente só será possível se o professor 

conquista a autoria e autonomia sobre sua prática.  

Também para Ramalho, Nuñez e Guathier (2004), o conceito de 

profissionalização deve ser entendido vinculado ao conceito de profissionalidade docente. 

Esses autores entendem que a profissionalidade é um processo interno, que consiste na 

aquisição de um conjunto de conhecimentos específicos que são mobilizados nas 

atividades docentes e profissionalização é um processo externo que se refere ao 

profissional ou profissionalismo e envolve a reivindicação de status dentro da divisão 

social do trabalho. Por isso, a profissionalização requer negociações por grupos de atores 

no intuito de reconhecimento perante a sociedade, das qualidades específicas, complexas 

e difíceis de serem aprendidas. 

Nesse sentido, é importante compreender as tensões e trajetórias que abarcam as 

discussões em torno da questão da profissão do magistério na perspectiva profissional, 

que ora aparecem em destaque por autores contemporâneos consagrados e ora apontam 

para novas questões recorrentes no âmbito das mudanças e demandas da educação, de 

modo mais amplo. Como demonstram Cária e Oliveira (2016), qualquer discussão sobre 

a profissão docente só é possível atrelada à educação – seu histórico, suas questões e suas 

demandas.  

Assim, qualquer alternativa para ressignificar a profissão docente, além de 

considerar o contexto sócio-político e econômico, envolve a discussão paradigmática dos 

sentidos que se construíram para a escola, a educação, os professores, pois, nela, 

perpassam os pressupostos fundamentais da formação, da função, da prática do professor, 

como profissional, na perspectiva discutida por Freidson (1998, p. 148), qual seja,” [..] O 

que faz de uma atividade um ‘trabalho’ é seu valor de troca. O que faz de seu executor 

um ‘trabalhador’, ou ‘profissional’ é sua relação com o mercado”. Assim, o autor defende 

que “[...] o que quer que seja uma profissão, ela representa um tipo de trabalho que as 

pessoas fazem para ganhar a vida. Assim, as profissões são parte de um trabalho ou força 

de trabalho.” (FREIDSON, 1998, p. 192). 

Nesse sentido, visto que a educação pode ser considerada como uma prática 

milenar e a escola como uma prática secular, como se constituiu a profissão e a identidade 

desse profissional ao longo dos anos? Daí, como descrito por Freidson (1998, p. 49), não 

se pode falar de profissionalização sem definir os rumos da profissão em questão: “[...] 

Falar do processo de profissionalização exige que se defina a direção do processo e o 

estágio final de profissionalismo para o qual uma ocupação pode estar caminhando”.  
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Nesse cenário, a profissionalização do magistério na educação básica tem seu 

histórico atrelado aos problemas ligados à docência e trata-se de um tema que tem sido 

estudado por variados grupos de pesquisadores, sob prismas diversos como apontado por 

Gatti, Barreto e André (2011). Neste trabalho, adotamos a premissa de que a 

profissionalização só pode compreendida na sua relação com o processo histórico da 

educação e da escola e, nesse processo a constituição de uma identidade foi se firmando 

e ainda encontra-se indefinida, como demonstrado ao longo deste trabalho. 

Mesmo considerando o atual quadro da educação no Brasil, Nadal (2009, p. 22) 

ressalta a importância de olhar para a educação escolar inserida no projeto da 

modernidade que “foi gestado numa época de transição impulsionada pela burguesia que, 

interessada em intensificar suas atividades econômicas, aliou-se ao povo e colocou em 

marcha o desenvolvimento do sistema capitalista”.  

Foi nesse cenário social, marcado pelo estabelecimento de um novo 

padrão político [democrático], econômico [capitalista] e cultural 

[racional] que se iniciou o debate sobre a necessidade de educar o povo. 

A identificação de tal necessidade aparece relacionada, basicamente, a 

dois tipos de interesse, intimamente vinculados: o interesse do Estado 

democrático, de se consolidar e legitimar, e o interesse do capital, de se 

expandir (NADAL, 2009, p. 22). 

 

Em seu relato, a autora procura mostrar a quem, naquele momento, interessava as 

mudanças na educação dos sujeitos, em uma sociedade, antes feudal e estamental, com o 

poder real descentralizado, fechada em grupos sociais detentores de direitos e privilégios 

exclusivos (nobreza, clero), que reestruturava em torno do Estado moderno e de novas 

classes sociais, como a burguesia e o proletariado. A autora explica que até a idade média, 

a educação era pouco sistematizada, relacionada à formação feita no interior das famílias, 

comunidades e corporações, pois o propósito era preparar seus jovens para assumirem 

papéis sociais de natureza relativamente simples e previsível, geralmente o ofício de seus 

pais ou familiares. A educação contava com preceptores, de caráter privado, mas seu 

trabalho educativo era destinado a alguns poucos, pertencentes às famílias abastadas.  

Custódio (2011), citando Hypólito (1999, p. 83), mostra que, no início do 

capitalismo, tornou-se necessária a existência de uma instituição especializada para 

educar e a igreja se apresentou como a mais preparada para tal atividade, uma vez que já 

desenvolvia esse tipo de trabalho ao incentivar a aprendizagem da leitura e da escrita a 

fim de propagar textos religiosos. Assim, por muito tempo, a educação foi ministrada pelo 

clero em igrejas e conventos.  
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Entretanto, como analisado por Hypólito (1999, p. 83), citado por Custódio 

(2011), com o desenvolvimento industrial, a urbanização e o avanço das relações 

capitalistas, o clero já não era capaz de atender às novas demandas da educação, o que 

exigiu a contratação de “leigos” para a tarefa de ensinar. Entretanto, esses leigos, antes 

de serem contratados, eram obrigados a fazer uma “profissão de fé e um juramento de 

fidelidade aos princípios da igreja”. Daí originou a ideia de docência como sacerdócio, 

ainda presente na sociedade atual e considerada por alguns autores como um dos entraves 

no processo de profissionalização do magistério, tanto no que se refere à relação com o 

Estado, como ao mercado de trabalho ou à sociedade, mas também na própria imagem 

que o trabalhador da educação faz de si e de sua profissão.  

Quanto à vocação, tanto Nóvoa (1999) como Ens, Gisi e Eyng (2010, p. 55) 

discorrem que o traço de professor vocacionado, na segunda metade do século XVII, 

adquiriu uma especificidade: o ensino foi inserido num processo de secularização e 

estatização. O ensino passou a ser controlado pelo Estado, ou seja, a substituição de um 

corpo de professores religiosos - ou sob o controle da Igreja - por um corpo de professores 

laicos - ou sob o controle do Estado (NÓVOA, 1999, p. 15).  

Verificou-se, segundo o autor que 

na passagem do ensino de obra religiosa ou humanitária o dever do 

Estado que transforma em serviço público, “os antigos” docentes vão 

ser confrontados com o projeto de laicização que, de um lado, os 

subordina à autoridade do Estado e, de outro, lhes assegura um novo 

estatuto sócio profissional (NÓVOA, 1991, p. 121). 

 

A partir de então e ao longo dos séculos, foi-se delineando um corpo de saberes e 

de técnicas e um conjunto de normas e de valores específicos da profissão docente sob o 

controle do Estado (NÓVOA, 1999, p. 16). O autor ainda assinala que, a partir do final 

do século XVIII, não é permitido ensinar “sem uma licença ou autorização do Estado”, a 

qual é concedida pelos indivíduos que preencham um certo número de condições: 

habilitações, idade, comportamento moral, constituindo basicamente um verdadeiro 

suporte legal para o exercício da atividade docente. Essa licença é o momento decisivo 

do processo de profissionalização docente, permitindo a consolidação do “estatuto e 

imagem do professor” e organização do controle estatal (p. 17). Portanto,  

as instituições de formação ocupam lugar central na produção e 

reprodução do corpo de saberes e do sistema de normas da profissão 

docente, desempenhando um papel crucial na elaboração dos 

conhecimentos pedagógicos e de uma ideologia comum (NÓVOA, 

1999, p. 18). 
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Em sua descrição, Nóvoa (1999) destaca que é o enquadramento estatal que 

institui os professores como corpo profissional e não uma concepção corporativa do 

ofício. Entretanto, como aponta o autor, mesmo quando a missão de educar é substituída 

pela prática de um ofício e a vocação cede lugar à profissão, os princípios normativos 

religiosos e regras deontológicas não desaparecem, como ressalta o referido autor: 

 

[...] na origem, os docentes aderem a uma ética, a um sistema normativo 

essencialmente religioso. Entretanto, mesmo quando se passa da missão 

religiosa de educar jovens à pratica de um oficio e da vocação 

sustentada por um apelo a uma profissão, as motivações originais não 

desaparecem e apenas parcialmente são substituídas por valores e 

crenças alternativas (NÓVOA,1999, p. 119). 

 

Sem a intenção de apresentar nesta seção todo o histórico da profissão docente, 

uma vez que isso já se encontra descrito por diversos autores, ressaltamos que a 

profissionalização do ensino foi historicamente construída atrelada à constituição 

histórica da profissão docente que, por sua vez, deu-se orquestrada com as demandas da 

sociedade industrial capitalista, o que fez surgir a necessidade de educar as gerações para 

o mundo produtivo que se estabelecia e vinculada, de alguma forma, à questão da religião. 

A criação da escola veio em resposta às “novas configurações sociais originadas por esse 

cenário”. 

Tanto segundo Nóvoa (1991) como de acordo com Nadal (2010), o projeto de 

modernidade pode ser considerado determinante para o modelo de escola que originou. 

No campo do pensamento, “o modo de conhecer e explicar a realidade, antes baseado na 

fé”, sob o comando da Igreja Católica, provavelmente, “a mais poderosa instituição da 

época, influenciando até mesmo a soberania dos reis, passou a fundamentar-se ao 

racionalismo científico e na crença no desenvolvimento e no progresso a serem por ele 

propiciados” (NADAL, 2009, p. 20). Além disso, a autora ainda destaca que a educação 

atual vive uma grande contradição, que pode ser observada no movimento de valorização 

da educação informal nos diferentes matizes e, em paralelo, no movimento de 

desvalorização da escola e dos profissionais da educação formal.  

Nas últimas décadas do século XX, o valor do trabalho do professor é ressaltado 

pelos organismos internacionais, como o Banco Mundial e a Unesco e, como argumenta 

Nóvoa (2009, p. 12), os professores reaparecem como elementos insubstituíveis não só 

na aprendizagem, mas também na construção de processos de inclusão que respondam 
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aos desafios da diversidade e no desenvolvimento de métodos apropriados de utilização 

das novas tecnologias.  

Nessa mesma linha, Enguita (1991) analisa a profissão docente, localizando-a em 

um lugar intermediário e instável entre a profissionalização e a proletarização, uma vez 

que envolve as relações entre o profissional e as condições de trabalho. Para o autor, é 

fato que o trabalho revela relações que não se limitam ao econômico ou à produção 

material, evidentes no mundo do trabalho em transformação, mas envolve, também, as 

relações sociais, culturais e de existência do ser humano.  

Como base no exposto, o sistema educacional, não apenas o brasileiro, é reflexo 

do mundo moderno, inspirados nos movimentos europeus, da época, principalmente no 

da França, cabendo frisar que a educação e a escola não foram criadas para atender as 

camadas populares, mas às elites, como explica Nadal (2009). No caso brasileiro, embora 

o sistema tenha passado por inúmeras e profundas mudanças, a autora entende que, 

entretanto, os propósitos permaneceram os mesmos; não há uma política de verdadeira 

democratização do ensino e nem de valorização do profissional da educação. 

Dessa forma, falar de identidade docente é abordar a construção da 

profissionalidade docente, na sua relação com a interioridade e a sua exterioridade. Ou 

seja, como analisado por Freidson (1998), tomar a profissionalidade como constitutiva da 

subjetividade e o profissionalismo relacionado com a exterioridade.  

No caso, Nóvoa (1995) analisa a construção da profissionalidade relacionada à 

reflexibilidade do professor. Ele amplia o campo da sua reflexibilidade para além da sala 

de aula e considera o aspecto político e ideológico dos processos de formação docente. 

Para o autor, a reflexão sobre a vida e na vida do professor, como sujeito histórico, é 

fundamental como constituinte de sua identidade profissional, pois ele tem uma 

responsabilidade social e política, como profissional vinculado à escola, que é uma 

instituição social.  

Portanto, o professor não pode constituir-se em profissional descolado de um 

projeto social e político mais amplo e, da mesma forma, a proposta de sua formação deve 

ser desenvolvida na direção de ajudá-lo a assumir uma responsabilidade pessoal e política 

com seu processo de formação e, assim, caminhar na contramão do que, historicamente, 

posicionou-se o Estado, que sempre fomentou perspectivas sociais conformistas e 

orientações técnicas sobre o papel dos professores. Para o autor, “A tutela político-estatal 

tende a prolongar-se através de uma tutela científico-curricular, verificando-se a 
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instauração de novos controles, mais sutis, sobre a profissão docente” (NÓVOA, 1995, 

p. 23). 

Com isso, Nóvoa (1995, p. 25) chama a atenção para a questão da “autoria” e 

“autonomia” do professor sobre a sua prática, com competência para produzir um 

conhecimento patenteado por sua classe, um conhecimento que se identifique com seus 

saberes e fazeres, o que somente poderá ser construído pelo exercício da reflexividade 

crítica. 

Assim, se considerarmos a formação de professores como um conjunto que unifica 

diversos saberes, valorizando o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional 

e o desenvolvimento institucional, poderemos reconhecer o potencial maior da 

profissionalidade docente no sentido de constituir a identidade do professor, 

reconhecendo também que a identidade profissional desenvolve-se e adapta-se ao 

contexto social, político e histórico em que o professor está inserido.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa ora apresentada é fruto de muitas inquietações e desafios nascidos 

quando a semente foi lançada na complexidade da pesquisa em educação. Eu não podia 

imaginar que esse terreno, a princípio inóspito, abriria espaço para tanto aprendizado e 

maturidade, essenciais a todo pesquisador, pois, devido a uma longa trajetória de várias 

experiências na educação, caímos na ingênua armadilha de pensar que já sabemos muito. 

Do entremeio dos dilemas e desafios da formação de professor, vivenciados ao 

longo de uma larga trajetória na área da educação, originou o tema profissionalização 

docente, especificamente questionando “o que é ser profissional” e “o que é ser 

profissional da educação”. Eram tantas as descobertas e tão variadas as questões que 

brotavam, abrindo novos cenários, deixando para trás as questões originárias, numa 

espécie de processo de desconstrução.  

Assim, desde o início, tomamos a consciência de que não seria um trabalho fácil, 

mas mergulhamos numa grande empreitada de leitura dos textos de políticas de educação, 

os quais não foram muito palatáveis, mas necessários e importantes. Essa fase da pesquisa 

demandou muito tempo em leituras e releituras, para capturar os elementos-chave para 

definir as questões de pesquisa.  

Nessa direção, em meio a essa tarefa difícil e árdua de compreender e apreender 

as políticas públicas educacionais no contexto atual, surgiu a ideia de investigar e procurar 

mostrar o que deve ser básico e primordial no movimento de profissionalização do 

magistério, de modo geral. No caso, questionar o significado do próprio termo 

“profissional” na área da educação, uma vez que se trata de um adjetivo muito comum 

em outras áreas profissionais, especificamente da Administração, e vem deslocando-se 

para o cenário da educação, diante da proposta do Estado de implantar um novo modelo 

de gestão pública: o modelo gerencial, que pertence tradicionalmente à área empresarial. 

A partir dessa decisão, surgiu o título da pesquisa Profissionalização docente: 

elementos e contribuições para a compreensão do status “profissional” no magistério da 

educação básica. Vale ainda ressaltar, nessas considerações finais, que este trabalho 

requereu da nossa parte - pesquisadora e orientadora -, muito cuidado e prudência para 

não comprometer a validade do estudo e para não perder o foco da pesquisa, uma vez que 

a literatura a que tivemos acesso é bastante farta sobre como a profissionalização se 

constitui na formação inicial e continuada, fato esse comprovado na pesquisa Estado da 
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Arte e na análise documental. Além do mais, cabe ainda considerar o fato de o tema ter 

tocado profundamente o emocional da pesquisadora que, muitas vezes, teve a sensação 

de que o chão, que até então tivera a aparência de firmeza e segurança, agora se lhe 

escapava dos pés.   

Ao embrenhar-me no estudo das políticas implementadas na educação, a partir da 

década de 1990, por meio de leituras sobre a chamada “Reforma”, a visão que foi se 

fazendo presente contradizia abertamente à concepção do professor “educador”, que 

apreendi ao longo da minha trajetória no trabalho educativo. Percebemos um consenso 

entre os pesquisadores de que, desde a década de 90 do século passado, políticas públicas 

educacionais, devagar e progressivamente, passaram a introduzir na educação uma outra 

lógica na materialização do “saber” e do espaço do saber que até então eram representados 

pelo professor. A nova lógica é a racionalidade, não apenas técnica, mas também 

mercantil, vinculada às competências profissionais e ao mercado.  

O professor que, ao longo da constituição de sua profissão, fora considerado 

sacerdote e/ou missionário, hoje, deve ser profissional da educação. A formação humana 

e política dos cidadãos - que sempre foi a meta da educação escolar básica - agora se 

transforma para desenvolver competências que preparem o educando para o mundo do 

trabalho. O cerne ético, antropológico e político do conhecimento, que precisam ser 

prioridade no interior dos processos de aprendizagem, deslocam-se para o trabalho e a 

produção.  

É possível observar que esse professor, agora profissional, se situa nos meandros 

de uma (des)organização social, política e cultural, que clama por uma unicidade de 

prática política e pedagógica, coerente com as demandas da atualidade e, ao mesmo 

tempo, coloca em xeque-mate as mesmas proposições ou premissas que um dia o 

tornaram possuidor de um conhecimento sistematizado e estável para ensinar. Apesar de 

reconhecido, atualmente, pela CF de 1988 e pela LDEN nº 9394/1996, como profissional 

da educação, profissional do ensino, profissional do magistério e tendo o Estado como 

regulador desse sistema, que estabelece parâmetros, propõe atender às demandas sociais, 

formaliza a formação para a profissão por meio de diretrizes curriculares nacionais, o 

professor, trabalhador da educação, ainda não tem definida a sua profissão e nem se 

reconhece  como profissional, conforme demonstramos neste trabalho.  

As mudanças ocorridas nas últimas décadas do século XX mobilizaram as novas 

formas de organização do trabalho, da vida econômica, da produção e também da relação 

do saber e do aprender e a escola não ficou imune a essas mudanças e nem poderia ficar, 



124 
 

 

devido às suas próprias funções específicas, como instituição legitimada pelo Estado e 

pela sociedade, com poderes específicos na formação humana e profissional. Nesse 

contexto, cabe frisar que a profissionalização na área educacional abrange um campo 

muito maior que o ensino, como enfatizado por alguns autores pesquisados e trata-se de 

uma discussão mais complexa que pode ser estudada sob diversos vieses.  

Destacamos ainda que, diante da necessidade de recolher elementos que pudessem 

contribuir para delinear a temática e conhecer as discussões empreendidas no ambiente 

acadêmico na última década, a CAPES prestou uma grande contribuição para esta 

pesquisa. A partir dos resultados obtidos, no contexto global da exploração, a pesquisa 

possibilitou averiguar o que vem sendo constituído nesse processo de reconfiguração da 

profissionalização docente e, a partir deles, identificar como o tema vem sendo 

investigado em nível acadêmico e como vem sendo percebida e apreendida a concepção 

de “status profissional” atribuída ao professor no contexto do movimento da 

profissionalização docente. Nesse mesmo sentido, a análise dos documentos e atos legais 

contribuiu para que, posteriormente, o confronto com os principais resultados da análise 

da pesquisa na CAPES, no contexto da temática “profissionalização do magistério”, fosse 

possível fazer a triangulação de dados e informações propostas na pesquisa. 

A análise e discussão se deram na perspectiva dessa triangulação, a partir dos 

conceitos teóricos fundamentados em Freidson (1998), nos quais buscamos o histórico da 

constituição de uma profissão para compreender o significado de profissional, em seu 

campo de origem, na perspectiva sociológica. Foi fundamental esse referencial teórico, 

uma vez que, ao longo de sua obra “O Renascimento do profissionalismo”, Freidson 

apresenta definições de profissão, profissionalização, profissional, ao mesmo tempo em 

que as contextualiza historicamente e mostra como se dá a introdução, ou o retorno, do 

movimento de profissionalização, chegando também no campo da educação e aos 

profissionais do magistério. Desde o histórico nascente da profissão docente, primeiro 

mediada pela igreja, até ser assumida pelo Estado, para se transformar em profissão, a 

questão da identidade do professor sempre se fez presente. O Estado se constitui fonte de 

legitimação do monopólio de uma atividade profissional e, ao assumir a educação pública, 

toma também para si o controle da profissionalização do magistério.  

Da mesma forma que, em outras áreas diferentes da educação, as profissões foram 

se constituindo, corporificando-se e ganhando o “status de profissional”, asseguradas por 

códigos deontológicos, pela relação com o mercado, o mesmo não aconteceu com a 

profissionalização docente. Em decorrência disso, muitos movimentos, lutas e 
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reivindicações aconteceram em favor da figura do professor e da sua profissão. Vale 

destacar, como apresentado por Rubem Alves (1990), considerando as décadas de 70 e 

80 do século passado, como a “morte do educador” e, a partir da Reforma, o nascimento 

do professor como profissão. [...] Professores, há aos milhares. Mas professor é profissão, não 

é algo que se define por dentro, por amor. 

Por isso, neste trabalho, ao reconhecer a profissão professor como uma categoria 

indefinida e ainda nebulosa, por não ter definidas as características e parâmetros sólidos 

para a profissão, inclusive no que se refere à valorização da profissão, defendemos, 

juntamente com os autores, que para se construir uma profissionalidade é necessário que 

os professores sejam reconhecidos como profissionais, para que possam portar-se 

também como tal. Mas, com base na análise das pesquisas coletadas, mostramos que a 

utilização do termo “profissional da educação” foi incorporada nas políticas educacionais 

e nos seus mais recentes dispositivos reportando-se, em especial, à qualificação do 

professor, à formação inicial e continuada, à melhoria da condição docente, que sem 

dúvida são questões mais prementes na educação básica.  

Além disso, a utilização desse termo nas políticas de formação de professores, nos 

mais recentes dispositivos da legislação educacional analisados, ao apresentarem essa 

denominação, voltam-se à pessoa do professor, à prática docente, à sua qualificação, à 

mudança do perfil do professor e à melhoria da competência profissional. 

Nesse sentido, cabe retomar o que afirma Freidson (1998) o que é ser profissional. 

Para o autor, ser profissional é constituir-se num conjunto especializado em determinada 

área e, ao ter a expertise desse conhecimento, tornar-se profissional, ou seja, o domínio 

de conhecimento é que lhe dá uma expertise, pelo que passa a ser reconhecido como 

profissional, mas isso não é tudo. Segundo o autor, no caso da educação, a profissão da 

docência não é precisamente uma profissão atípica, de maneira similar às profissões novas 

como a informática ou o design; sua legitimidade como tal não reside em excluir ou 

suprimir oportunidades para outros, mas em dominar o conhecimento especializado. 

Portanto, o controle do conhecimento é, como aponta Freidson (1998), a essência do 

profissionalismo, um valor que não deve estar sujeito nem à lógica do mercado nem à 

burocracia; que é necessário cuidar e preservar, na medida em que pode deteriorar-se, 

uma vez que as demandas de concorrência e gerencialismo afetam as instituições nas 

quais os profissionais desempenham funções-chave.  

Com essas reflexões, graças às contribuições dos autores visitados, mostramos 

que a amplitude da profissionalização docente e as diversas implicações dessa questão no 
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exercício da profissão, sugere que “ser profissional” evidencia a necessidade do 

conhecimento que abrange a formação inicial, tornar-se expertise. A expertise comporta 

experiência, competências e conhecimentos especializados como fundamento das 

inferências do professor, que poderão, assim, produzir melhores e mais adequados 

resultados. Cada profissional professor precisa se preocupar com essa expertise na área 

em que atua.  

Assim, em relação ao “status profissional”, reconhecemos que a educação é um 

importante recurso para a vida social e a relação entre o Estado e a profissão docente se 

dá pela natureza da atividade e não apenas por filiação administrativa, mas é o Estado, 

por meio de sua legislação e políticas educacionais, quem reconhece e legitima o “status 

de profissional”, assumido pelo profissional professor.  

Por outro lado, os profissionais da educação não podem ficar à deriva das 

discussões e proposições, tampouco desinformados e isolados das mudanças e demandas 

da sociedade atual. À medida que a sociedade percorre caminhos e adequa-se às 

incongruências, contradições e demandas do mundo contemporâneo, alteram-se também 

a dinâmica e os propósitos das instituições de ensino. É nessa esteira que o trabalho dos 

profissionais da educação também necessita ser dinâmico, renovado constantemente ou 

até mesmo reinventado, pois estamos diante de um quadro de redefinição do sistema de 

ensino que tende a modificar as funções sociais e os papéis profissionais que lhes estavam 

tradicionalmente, atribuídos. 

Como discutido pelos autores tomados como referência neste trabalho, a 

profissionalização envolve dois aspectos: o interno, que é denominado de 

“profissionalidade” e o externo, denominado “profissionalismo” ou profissionalização”. 

O reconhecimento de uma profissão pelo Estado e perante a sociedade e/ou pelo mercado, 

dentro da divisão social do trabalho, requer outros requisitos que passam pela 

competência individual de cada profissional, que se refere à constituição da 

profissionalidade, portanto falar de profissão docente sugere uma nova perspectiva na 

abordagem da profissão que supere as concepções normativas.  

Dessa forma, as considerações aqui apresentadas como “finais”, por se tratar da 

finalização de um estudo científico, com propósito, métodos e questões previamente 

definidas, podem também ser tomadas como “parciais”, tendo em vista que as discussões 

em torno da profissionalização da docência ou do magistério constituem referência 

obrigatória para os debates presentes e futuros da própria profissão docente, como campo 
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de atuação na estrutura da divisão do trabalho, como demonstrado na triangulação de 

dados e informações realizada neste trabalho.  

Nos vértices desse triângulo, no que se refere à questão da profissionalização, é 

possível visualizar o aspecto normativo/legalidade (representado pelo Estado) – a 

formação pessoal e profissional (que se vincula aos conhecimentos e saberes da profissão, 

constituindo uma expertise) – a relação da atividade educativa com a sociedade e o 

mercado - que, juntos e interligados, vão constituir a profissão. Embora seja uma 

representação simplificada e, em circunstâncias adversas, constituem provocações para 

novas reflexões, necessárias, principalmente no espaço da escola e não apenas no âmbito 

das proposições de políticas, para que possam ser enfrentadas algumas das dificuldades 

atuais e antigas da profissão.  

Por fim, cabe ressaltar que a pesquisa não se esgota aqui e, ademais, as discussões 

aqui apresentadas sobre a profissionalização docente fazem parte da trajetória de uma 

discussão mais ampla, complexa, milenar e cíclica, por isso mesmo atual e recorrente, 

que é a educação do ser humano. Os profissionais que se dedicam ao trabalho de ensinar 

são convocados a repensar e a reestruturar seus conhecimentos, atitudes, valores e 

práticas, sendo a postura profissional o fator principal que determinará as respostas de 

cada docente às novas situações (ideia de profissionalidade, que está no campo da 

subjetividade). Isso reforça a ideia de que a ênfase na formação inicial e continuada 

evidenciada nas pesquisas acadêmico-científicas e nos dispositivos legais, que regulam a 

educação e a profissão, não é suficiente para a constituição da profissão. 

Com esta pesquisa, esperamos ter contribuído com a discussão sobre a 

profissionalização docente oferecendo elementos substanciais para novas discussões e 

futuras pesquisas acadêmicas, bem como suporte para o empreendimento de discussões 

no próprio âmbito escolar, onde o profissional da educação exerce a sua profissionalidade 

e possa se reconhecer como profissional. 
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ANEXO A 

MEMORIAL DE FORMAÇÃO 

 

 

Começo assim: 

 

Palavras ditas.  

Palavras bem ditas. 

Palavras mal ditas. 

  

Oh, seres demiurgos ou senão seres saindo do porão indo até o sótão. 

Começando do universo, encontrando-se no canto e quem sabe na escuridão. 

Na imobilidade aparente até a mobilidade cadente do olhar. 

Pela “memória que sonha e pelo devaneio que lembra”... 

  

Palavras ditas.  

Palavras bem ditas. 

Palavras mal ditas. 

  

O que seria da constituição do homem, ligado a um passado ou em outras vidas, senão 

fossem as palavras, que meramente significam suas indagações e o fazem, às vezes, 

querer sair do senso comum e talvez ressonar com outro matiz, a sua imbecilidade? 

  

Palavras ditas. 

Palavras bem ditas. 

Palavras mal ditas. 

  

No âmago do ser, a essência Divina torna-se demiurgo... 

Pelos atos somos, postura 

Pela ressonância, expansão 

Pela repercussão, seres desejantes... 

Por sermos desejantes, fazemos rupturas. 

Para rupturas, “lagos com peixes-respostas” ficam fadados ao passado. São obsoletos. 

Imperscrutáveis. 

       

Palavras ditas.... 

Palavras bem ditas.... 

Palavras mal ditas.... (Scheilla) 

 

Tornam-se um dia, palavras vividas e corporificadas pelas cadeias de significantes 

apresentadas no ato de escrever a narrativa. Escrever, escrever, escrever para narrar. “O 

narrar possibilita a memória do passado e o projetar-se no futuro”1(Benjamim).  

Fim de outono, início de primavera, as recordações, como flores desabrochando 

retornam a minha memória. Sentada na carteira da sala da faculdade, na aula do Mestrado 
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em Educação, encontro-me diante do baú de lembranças constituintes do meu ofício e 

que validam a minha incompletude.  

Volto a pensar nas carteiras de anos passados, no quadro de giz, na sua dimensão. 

Olho para o da sala de aula que estou. A mesma dimensão do quadro de outrora, só que 

na sua frente uma tela branca, indicando os avanços tecnológicos.  

Vem à mente as professoras da disciplina Didática, do curso de Magistério e do 

curso de Pedagogia. Estatura mediana, voz imponente, discurso rigoroso. Ambas com 

tons de autoridade e muita disciplina, conduziam a aula com bastante leitura, 

conceituações, registros. Falavam de pensadores como se fala de algo qualquer. Aqueles 

pensadores de fisionomias sisudas e sem expressão de alegria. Chegava a questionar sobre 

a veracidade de seus pensamentos: será que alguém com tantas ideias já fez sorrir uma 

criança? Como trazer leveza no processo ensino/aprendizagem com tanta rigidez!? Será 

que ao adentrar em sala de aula com os pequenos, estes ensinamentos fazem 

significativos? O que de singular haveria na teoria e na prática?  

Assumindo a regência da 2ª série do Ensino Fundamental (1983), hoje conhecida 

como 3ºano, percebi que os pensadores jamais compareceram de forma lúcida e precisa 

na minha primeira turma com 28 alunas, com idade de 8 anos. Nesta época, só meninas 

estudavam nesta escola.  

Uma escola confessional e dirigida por freiras. Uma instituição com construção 

antiga, de 1923. Preservava a planta original em forma de U. Amplos corredores. Capela 

com vasto espaço e belo altar. As salas amplas e arejadas. Com grandes janelas 

venezianas na vertical e persianas esverdeadas. O piso com tacos de madeira maciça. 

Hoje, com completos 91 anos de fundação, as persianas são Evolux e o pavimento 

revestido de porcelanato. Salas com interação multimídia. Mas, a infraestrutura 

permanece. 

Vinte e oito alunas despertaram em mim a relação fazer-saber. Na doce ilusão de 

que, algumas palavras conduziriam a disciplina e a instrução, que bastava os acertos e 

notas boas na prova, e, o ideal de ser professora, assegurariam a condução pedagógica e 

a aprendizagem eficaz. Percebi ao longo deste ano letivo que a moeda tinha outro lado. 

Planejamento, organização, direção e avaliação da atividade constituíam um aspecto. E o 

outro, o meu “forma-se” professora. 

Primeiro adaptei-me as exigências escolares. Fácil? Não. Encontrar o equilíbrio 

da alegria com a autoridade inerente ao ofício, foi desafiador. Montar painéis, bibliotecas 

livres, jogos de fixação, hospital das palavras e muitas correções de caderno, exigia muita 
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dedicação e sem muita habilidade dedicava-me exclusivamente para essas atividades e 

para os planejamentos de aulas. Quando me senti mais entrosada com os conteúdos e 

aulas, voltei-me para o outro lado: formação. A formação pessoal/profissional. Não tinha 

a ponta do novelo de lã e nem lapsos dos pensadores. Só o novelo de meus pensamentos 

e angústias.  

Neste mesmo ano, fiz a complementação do 4º ano de magistério também 

chamado de Estudos Adicionais, em uma área específica. Foi uma medida dos anos de 

1970 para sanar a falta de professores. As áreas específicas eram: Estudos Sociais, que 

habilitava para o ensino de História e Geografia, Ciências Matemáticas, para o ensino de 

Matemática e por último a de Alfabetização. Tornei-me também alfabetizadora. Na época 

voltamos à formação para a Alfabetização Natural, de Gilda Rizzo2. Fui ao Rio de Janeiro, 

na outra sede da Congregação dos Santos Anjos, para a capacitação com a autora desse 

método. Apesar de achar algo místico à alfabetização, gostar de tocar violão e contar 

história, nunca me senti atraída para esse desafio: alfabetizar. Identificava - me com as 

crianças já alfabetizadas e deslumbrava ao vê-las desenrolar o conhecimento no processo 

lógico matemático.  

No ano seguinte como aluna do curso de Pedagogia, tentava justificar este fazer/ 

saber. As aulas de psicologia da Educação me ajudaram muito. Lembro-me do trabalho 

feito com o livro: Uma escola para o povo, Nidelcoff.  Na realidade teríamos que fazer 

um gancho com o livro “O pequeno príncipe”. Ainda tenho o trabalho com as folhas 

amareladas pelo tempo. A apreciação do professor sobre o trabalho está um pouco 

desbotada. Os capítulos I e II do livro de Exupéry foram os escolhidos. O Pequeno 

Príncipe fez sua primeira obra prima e ninguém conseguiu decifrar o desenho. Foi 

desencorajado a ser pintor. As pessoas grandes “precisam de muitas explicações”. 

Comparando os personagens dos livros com a figura do aluno e professor escrevi: nós 

alunos e vocês professores, devemos restabelecer o culto de nós mesmos. Não o culto 

forjado pela propaganda, mas sim o cultivo do próprio homem. Pois, devemos sempre ter 

em mente que não nascemos completos e acabados, e que se educa a cada instante de 

nossa vida. O que fazemos reflete o que somos e constrói o que seremos. Devemos decidir 

se queremos ser apenas como homem um pouco do que se pode ser ou se queremos 

desenvolver-nos da maneira mais completa, para ser o homem integral, capaz de sentir a 

alegria feliz de ter-se realizado com plenitude (1984). 

A partir da devolutiva deste trabalho: “achei lindo a comparação que você fez! De 

fato Exupéry é mais profundo do que se pensa! [...]” e deste trecho redigido: educa-se a 
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cada instante de nossa vida, encontrei a ponta do novelo. Vislumbrei a possibilidade de 

fazer-saber no dia a dia com minhas alunas. Sem ter ideia do que procurar ou mesmo o 

que procurar, rememorava as aulas de Didática das professoras. A postura do profissional, 

apenas.  

Das 28 crianças da primeira turma, tenho até hoje contato com algumas. O mais 

engraçado é que me chamam de “tia Scheilla”. São mães e profissionais de áreas diversas 

e professoras também. Algumas dizem que carregam de forma clara as músicas que eu 

cantava. Percebo que mesmo sem ter por onde começar, já tinha iniciado a minha 

formação como “sujeito da experiência”3 (Larrosa, 2004).  

A experiência “é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” (Larrosa, 

2004), nos marca e modifica. Com passar de outonos e primaveras, outras experiências 

paralelas à vida profissional aqueceram minha vida. O magistério, sempre foi para mim, 

o tesouro maior. Estar com as crianças, no espaço físico, na brincadeira de roda e pique-

esconde. Ouvir estórias, sentar e abraçar. Vestir-se das aventuras irreais, navegar nas 

fantasias, efetivamente, alimentavam a minha alma. 

Entre os períodos da formatura do curso de Pedagogia e o retorno para fazer o 

curso de Psicopedagogia Clínica e Institucional algumas chuvas de verão passaram ora 

com grandes colheitas ora com devassas. 10 anos. Constitui família. Tive 4 filhos. 

Faleceram 3 crianças. Encontra-se comigo hoje um rapaz de 22 anos com necessidades 

educativas especiais. Minha mola mestra a propulsar em mim o ideário de ser professor. 

Neste período o novelo de lã com a ponta encontrada foi deixado em algum lugar 

qualquer.  

Os pensadores esquecidos. Minha formação profissional abrangia essencialmente 

o cumprimento do fazer pedagógico. Fiz algumas capacitações, apenas. Os cursos não 

tinham brilho e muito menos significavam algo de caráter extraordinário. Somente o 

certificado. 

Mas, como a semente que no escuro profundo do chão suporta as vicissitudes da 

natureza, acreditando na força interna, rompe-se, cria raiz e desponta para o exterior, 

respeitando o tempo e o espaço, assim aconteceu comigo...  

Depois de um período de estiagem, de arranjo interno, achei o novelo e fui 

desembaraçando-o passo a passo. Retirei a poeira, cracas, farelos. Apreciei a sua cor 

original. Meu ideal de educadora, ainda estava lá impregnado de pulsão de vida  se 

organizando como sujeito da experiência.  

A experiência presente. O sujeito desconhecido.  
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Ao ingressar-me no curso de Psicopedagogia tudo modificou. Esbarrei-me com a 

professora Montenegro. Alta, magra e de cabelos negros. Vestia-se sempre com calças 

jeans, batas soltas, colares compridos e botas. Era uma “figura” diferente das outras 

professoras. Mas, foi essencialmente importante para mim. Discorrendo sobre Filosofia 

e Psicanálise, estudamos o texto: Aprender e ensinar, de  Leão.4 “Viver é deixar-se libertar 

para o empenho. [...] empenhar-se na busca e procura do que não se tem, por já se ter e 

para se vir a ter.[...] só quem realmente sabe aprender, e somente na medida em que o 

sabe, pode realmente ensinar.” Por essas frases e análises de outros textos senti-me 

instigada a retomar minha formação pessoal, acadêmica e profissional.  

Durante as aulas do curso de Psicopedagogia, alguns conceitos me incomodavam. 

Não compreendia a abrangência e significações na prática. Ingressei no Seminário: 

Introdução a Psicanálise. Fiquei durante 2 anos estudando as definições e contribuições 

de Freud para vida pessoal e para a educação. Aparentemente, foi o desbastar das ervas 

daninhas internas. Comecei a refletir as minhas ações por outra vertente. Minhas 

intervenções em sala ficaram diferentes. A criança passou a ser algo mais: um sujeito a 

se constituir. E em mim a constituir o sujeito da experiência. 

Mesmo com a contribuição de Freud,Jean Piaget, Wallon, Alícia Fernandéz, 

Vygotsky e outros, ainda esbarrava na prática diária, nas “não aprendizagens”. Por que 

será que depois de tantos recursos, trabalhos em grupos, valorização da ZDP (Zona de 

desenvolvimento proximal) ainda havia crianças que não aprendiam? Onde atuar? O que 

fazer? Como facilitar ou mediar? De que forma amenizar este suposto “fracasso”?    

No curso de Psicopedagogia tivemos a disciplina sobre Dificuldades de 

aprendizagem. Fui novamente instiga a puxar o fio do novelo de lã para tecer outra tela. 

Neste intervalo, num outro grupo de estudos focamos em Jean Piaget, no livro, Seis 

estudos de Psicologia. Apontamentos da psicanálise, anotações sobre o desenvolvimento 

mental não respondiam ainda as minhas questões. Procurei outros cursos voltados a esse 

assunto.  

Matriculei-me no E.Psi.B.A. – Espacio Psicopedagógico de Buenos Aires, curso 

de Psicopedagogia Clínica com Fernandez5, com sede na cidade de São Paulo. Uma outra 

leitura sobre o não aprender. Trabalho pessoal intenso. Vivência interna. Autorizar-se. 

Aprender que o “não-aprender” faz parceria com o “fazer-saber” 

No entanto, as escolas estão distantes de deixar os alunos com “dificuldades de 

aprendizagem” percorrer o caminho em tempo diferente. Necessitam de laudos que 

justifiquem esta não aprendizagem. A dislexia ou TDA/H, enigmas que passeiam como 

http://www.epsiba.com/
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causa do fracasso escolar, desde o fim do séc.XIX, é atualmente, um desafio para os 

educadores. Para entender melhor, este outro viés, e ajustar a prática com a teoria, fiz o 

curso na Associação Brasileira de Dislexia – ABD, em São Paulo, durante 1 ano e meio.  

Neste interim, tive a experiência de lecionar em outras séries e substituir a 

professora de Didática da Matemática e Ciências no antigo curso de Magistério. A 

professora de Didática. A mesma que guardo nas reminiscências. A grande oportunidade 

de refazer com outro matiz a prática me fez refletir ainda mais a postura de ser professor. 

Mas, como a disciplina me permitia criar estratégias para ilustrar o desenvolvimento do 

pensamento lógico matemático, senti-me à vontade. 

Tão valoroso foi o envolvimento com a turma que fui escolhida para ser paraninfa. 

Meu primeiro discurso. Um reconhecimento.  

No ano seguinte, assumi também as aulas de Didática Geral. E o que fica evidente 

é que a postura das professores na minha formação, não foi à mesma postura escolhida 

por mim. Por viver os dilemas da atividade profissional, onde “ajustar as exigências dos 

programas oficiais com as necessidades específicas de nossos alunos”6 é incitante, sempre 

me mantive atenta ao relacionamento professor-aluno, aluno - aluno, fazendo do discurso 

dos grandes pensadores algo vivo e significativo para as alunas. Lecionei em várias 

turmas do magistério até a extinção do curso.  Algumas alunas hoje fazem parte do grupo 

docente da escola que trabalho há 30 anos. Em 2010, como parte da filantropia, a escola 

implantou o curso de Magistério, pós-médio. Voltei para o quadro de docente, com a 

disciplina: Metodologia de Matemática e Ciências na prática educativa. 

Nos meados de 1999 a escola fez o convenio com a Escol@24horas. Foi um 

divisor de águas. As tecnologias entraram na escola. O computador como ferramenta 

pedagógica também. Todo o processo de “recortar e colar as imagens” de livros é trocado 

pelo processo de escanear. Foi um giro de 360 º graus. Tivemos que sair literalmente da 

zona de conforto. Uns professores céticos. Outros otimistas. A tecnologia chegou e não 

deixou muitas escolhas.  

Sempre acreditando em mudanças, fui me afeiçoando ao trabalho e as 

possibilidades dessa máquina. Fazia projetos. Executava ideias. Ingressei-me em 2002, 

na Universidade Federal de Lavras (UFLA), para fazer o curso de pós-graduação em 

Informática na Educação.  

Para conclusão do curso, apresentei o trabalho: Informática e arte: uma proposta 

e um desafio. Um compêndio de trabalhos executados por alunos do Ensino Fundamental 

I, II e Ensino Médio, no laboratório de Informática, no qual eu coordenava. Durante um 
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ano e meio, o professor responsável pelo departamento e eu provocamos nos alunos o 

conhecer, apreciar e criar produções artísticas nas diferentes linguagens como o uso do 

computador. 

Com base na filosofia construcionista, segundo a interpretação de Seymour 

Papert, fizemos uma mini cidade respaldada na Linguagem Logo, princípio da Robótica. 

Concluído a pós-graduação, fiz o exame de seleção para docente universitário no Unis – 

MG para a disciplina Tecnologia da Comunicação e Informação, no curso de Pedagogia. 

Outro grande desafio. Aliar a experiência a exigências teóricas do curso. Um dos autores 

que caminharam comigo foi José Armando Valente e o livro organizado por ele: O 

computador na sociedade do conhecimento. Por um lado, os discentes com a visão 

nublada em relação ao uso do computador como ferramenta pedagógica nos anos iniciais 

e por outro, a minha experiência nítida da possibilidade sobre a visão pedagógica e social 

com o uso do computador nas práticas diárias de aprendizagem. A Internet era embrião 

nesta época. O que tínhamos eram os softwares educativos, Office e as plataformas 

educacionais.  

Fazendo o curso de pós, trabalhando como Orientadora Educacional e professora 

do Ens. Fund. I, foram abertas as inscrições para tutoria, do Projeto Veredas, de iniciativa 

da Secretaria Estadual de Educação (MG), com modalidade de educação a distancia. A 

coordenadora do projeto era Glaura Vasques de Miranda, professora da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). O programa teria a duração de três anos e meio. Fiz a 

inscrição, fui selecionada e tornei-me tutora do Polo 28, tendo as professoras das cidades 

de Carmo de Minas e Heliodora sobre minha responsabilidade. Seguramente, a 

experiência mais diversificada e rica em todos os sentidos: pessoal, profissional e 

acadêmico. Ao final do projeto escrevemos o memorial das experiências vivenciadas. 

Sintetizando a ressonância dessa experiência: Veredas que há de ser extensa... Que há de 

transformar as folhas e restos de animais mortos em húmus fértil paras as margaridas 

brancas... Que há de refazer a magia do desconhecido em enigma que reluz... Que há de 

acrescer no Educador a essência divina, vivida, refletida e reformada. Que há de vigorar 

no coração daqueles que por ela passar a certeza de que “o que temos de novo é o jeito de 

caminhar”. Veredas há de marcar tempos, épocas e trilhar percursos incógnitos, que só 

terão o frescor da brisa para aqueles que transpassarem e fizerem a diferença.  

Com o término do projeto Veredas, tive a oportunidade de substituir a professora 

da disciplina de Didática, no curso de Pedagogia. Bem mais centrada e com os 

conhecimentos aquecidos, realizei um trabalho mais consciente e cativante. Ao falar para 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Construcionista&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seymour_Papert
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seymour_Papert
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as alunas sobre os educadores inerentes à própria disciplina e aliados à Filosofia, 

Psicologia e Sociologia da Educação recordava a minha professora de Didática. Procurei 

significar as contribuições descortinando as expressões sisudas e distantes da alegria das 

crianças. Estudamos com profundidade o livro: Emílio, ou da Educação, de Jean-Jacques 

Rousseau e aprendemos muito. Junto à nova disciplina, vieram às orientações para as 

monografias. No projeto Veredas houve também este trabalho de conclusão. Atualmente, 

acredito que não era monografia e sim memorial de formação.  

Num misto de Orientadora Educacional, professora universitária e psicopedagoga, 

deparei-me com a Teoria da Modificabilidade humana e aprendizagem mediada (Reuven 

Feuerstein) ou também conhecida como Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI). 

Com o objetivo de aumentar a eficiência do processo de aprendizagem, o programa 

envolve cada um dos três componentes de uma interação: o aprendiz, o estímulo e o 

mediador. Durante uma semana de domingo a domingo, numa jornada de 8 horas diárias 

fiz a capacitação para o nível 1. Muito me enriqueceu no aspecto da elaboração de 

perguntas e condução do raciocínio. Espécie de maiêutica. Através de alguns 

instrumentos de ilustrações promovo o pensamento inferencial e reflexivo nas aulas do 

curso de Pedagogia, o que enriquece muito o processo de ensino/aprendizagem. 

Com todos os cursos e experiências como docente, ainda procurava o conceito de 

sujeito, apesar de saber que ele estava se constituindo. Matriculei-me no Laço analítico – 

Escola de Psicanálise, por 2 anos. Revi alguns conceitos da obra de Freud. Encontrei 

algumas respostas a questões do manejo familiar e posicionamento do professor frente a 

alguns desafios. Neste mesmo ano, alguns professores do Unis e eu criamos o curso de 

extensão intitulado: Arte e Educação. O curso teve duração de 1 ano e formamos duas 

turmas. Na abrangência que a arte e educação propõem neste universo dinâmico, 

estudamos sobre a Filosofia da Arte, na vertente de Humberto Rodhen. O leque de ideias 

se abre novamente. Identifiquei-me com o filósofo na sua escrita.  

Procurava no entanto, o “sujeito”. Encontrei alguma explicação como aluna no 

curso de Pós Graduação em Teorias Psicanalíticas, pela Unifenas - MG. O sujeito definido 

por Elia 6 como uma categoria que se impõe à experiência, na exigência de elaboração 

teórica que esta faz ao psicanalista. Sujeito do inconsciente e da linguagem (Lacan). 

Apesar da grande empatia com a psicanálise na dimensão teórica e prática, o sujeito não 

se definiu. 

Revisitando o passado através da memória dos flashs implícitos na experiência na 

escrita deste memorial, afeiçoando com o diário de aula, “como elemento de expressões 
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e vivências”7 repenso na minha formação como processo continuo de desenvolvimento 

da pessoa/profissional, no contexto de minha prática e minhas vivências. 

Estar sentada na carteira da sala de aula do Mestrado em Educação, me faz 

reconhecer que o sujeito da experiência ganhou uma materialidade ao ser compreendido 

de acordo com Larrosa (2014) “como um território de passagem, algo como uma 

superfície sensível que é afetada de algum modo por aquilo que acontece.” O sujeito da 

bagagem. Da bagagem reconhecida pela homenagem com o Troféu Paulo Freire. Pelo 

discurso emocionado, como paraninfa, às formandas de 2009, do curso de Pedagogia. 

 Revisitar o percurso da formação me faz olhar para o horizonte com outro 

significado. Abraçando a criança interna, a criança do ideal de ser professora, me faz 

sentir e sinto-me o sujeito da experiência. 

Passaram-se estações, dias e anos. As tessituras das palavras esboçam o 

inacabado, a incompletude do meu ser. Entrelaçam a subjetividade e objetividade da 

experiência. Clareiam as fisionomias das professoras de Didática. Constituem as 

impressões reais do vínculo afetivo nas relações de interlocuções com os discentes. 

Remontam cenas de algo vívido no tempo camponês, que do lugar que ocupa narra de 

acordo com o meio. Reportam as marcas no espaço como o marinheiro a narrar cada 

ponto daquilo que experimentou. 

Depois deste percurso pela “memória que sonha e pelo devaneio que lembra”, do 

início da minha formação, volto ao contexto da sala de aula do mestrado, agora como 

aluna regular.  

Neste ínterim de início de curso como aluna regular, me vi sufocada pelas minhas 

angústias. Já se passavam 6 meses do curso e no início da disciplina Seminários II, percebi 

que apesar da dedicação da orientadora, eu não me encontrava... Foram muitas lágrimas 

e noites sem dormir. Numa súbita crise de choro encontrei a professora Neide Cária que 

me acolheu e acalmou meu coração. Tomada de coragem pedi ao coordenador do curso, 

que trocasse de orientadora. Fiz o requerimento e a professora que me acolheu tornou-se 

minha “paciente” orientadora. Assim, foi feito. E recomecei .... 

Neste desconforto é me questionado: o que te constitui como professora? Que 

lugar é esse que você ocupa?  De que local você vê o professor? Quem é o professor nos 

dias atuais? O que regem as leis que o constitui?  

Fiquei a pensar no viés cristalizador conducente da minha constituição como 

professora sonhadora, que sempre encontrou no seu interior o lado vocacionado da 

profissão.  
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Pensar na Formação Continuada do professor nas implicações das políticas 

públicas e econômicas suscitaram de mim uma outra faceta não pensada, não refletida e 

o que traduziu em enfrentamentos extremos de muita dedicação, aceitação e apreensão 

sobre a relevância do tema para a constituição da pesquisa, do pesquisador e para a 

contribuição na área educacional. Nada fácil! Como falar da Formação do Professor se 

não havia conhecimento deste trabalhador da educação como profissional do magistério?  

Hoje percebo que a minha orientadora ao ocupar o lugar de investigadora me 

fornece instrumentos de análise na conjectura com minha experiência, retraçando o 

caminho do profissional que sou. 

Como tudo tem início, meio e fim, me via as voltas do tempo para compor e 

desenrolar em palavras a pesquisa e o tema escolhido. Escrever requer envolvimento, 

apreensão e inspiração.  

 Foram muitas escritas. Muitas pastas e datas. Seguindo de forma não-linear, o 

texto foi se encorpando e ganhando significados. Aprendi de certa forma, a ser mais 

rigorosa na correção dos trabalhos acadêmicos (TCC) de meus alunos, como orientadora.  

Neste tempo / espaço do mestrado, me via trocando ideias com os alunos sobre a 

formação do professor profissional. Ilustrei muitas aulas, a distância ou mesmo 

presencial, com as leituras feitas para redigir meu trabalho. Muitas vezes os alunos 

fizeram-me perguntas que eu não tinha respostas embasadas. 

Engraçado essa situação, mesmo que me causasse certa inquietação as perguntas 

feitas e me sentindo desiquilibrada do meu “saber”, buscava no contexto histórico as 

possíveis respostas às perguntas e fazia deste momento reflexão. Acredito que o meu 

processo de desequilíbrio e mudanças, me fizeram confiantes e me possibilitaram ver o 

lado bom do não saber. 

Durante o percurso do curso de Mestrado, participei de alguns eventos 

organizados pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação da Univás – CEPEDU, que 

tem por objetivo “congregar as investigações e grupos de pesquisa do Mestrado em 

Educação e promover eventos acadêmicos/científicos. (MANUAL DO ALUNO.2º 

semestre 2015), a saber, como ouvinte nas aulas inaugural, cujos os temas foram: ‘A 

Dimensão Indagativa na Pesquisa” (11/03/2015), “Ética e Mercado” (11/08/2015).  “A 

forma social da escola: contradições e lutas do presente” (01º/03/2016). “Nova Gestão 

Pública e Trabalho Docente” (10/08/2016). E também na Conferência Intercâmbio 

Internacional Brasil x Chile (26/04/2016). 
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Como aluna participante, no II Seminário de Produção Científica em Educação – 

“Pesquisa e Transformações sociais: desafios e lutas pela educação (05/05/2016). Neste 

II Seminário apresentei o pôster com alguns dados com início da pesquisa documental, 

intitulado: Formação do professional do Magistério na Educação básica: elementos e 

contribuição para a compreensão da profissionalização do ensino. Linha de pesquisa: 

Práticas Educativas e Formação profissional docente. Confesso que foi o meu primeiro 

grande desafio como aluna de Mestrado. Fiquei muito ansiosa e nervosa também. Ainda 

estava no início de minha pesquisa e da problematização do tema. Encontrava-me com 

pouco aporte teórico, mas hoje posso comparar o meu avanço quando verifico a minha 

caminhada. 

No 1º Congresso de Educação do Vale do Sapucaí, que aconteceu nos dias 19, 20 

e 21 de setembro (2016), minha participação foi dobrada. Primeiramente, participei na 

Comunicação Oral, intitulada: Elementos para compreensão da profissionalização 

docente. Nesta Comunicação Oral, minha pesquisa já teve outra roupagem. Com a leitura 

mais avançada e o objeto de estudo mais delineado, pude apresentar de forma mais 

abrangente e segura o tema exposto. Foi uma prévia do meu trabalho. A professora 

responsável por avaliar os trabalhos juntamente com o grupo presente colocaram suas 

observações sobre a pesquisa, que foram importantes para mim. 

No segundo momento, ministrei junto com minha orientadora de um Mini curso: 

Profissionalização do Magistério: relações entre o trabalho docente, gestão e organização 

do trabalho educativo. Foi riquíssimo. Fizemos algumas perguntas que cerceiam minha 

pesquisa e averiguamos que nem todos os participantes tinham claro o professor como 

“profissional da educação”, no que diz respeito ao status e implicações no campo 

educacional respaldado por lei. Isso mobilizou mais ainda a minha busca e entendimento 

do meu objeto de estudo. 

No dia 14 de outubro de 2015, fiz o exame de proficiência em Língua Espanhola 

pelo Centro de Ensino de Línguas da universidade do Vale do Sapucaí, em que se avaliou 

a habilidade de leitura e compreensão dos textos acadêmico-científicos. Durante o mesmo 

ano, fiz o curso de Língua Espanhola pelo CNA, Escola de Idiomas, de Varginha (MG). 

Acreditando que podemos aprender sempre e que a formação do ser é integral, fui 

fazer o curso Método CIS- Inteligência Emocional, realizado pela Febracis, na cidade de 

São Paulo (SP), finalizando assim minhas atividades pessoais e acadêmicas no ano de 

2016.  
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Em paralelo a toda essa formação, há também o meu trabalho docente cheio de 

desafios e inovações e o comprometimento no trabalho de Supervisão Escolar, onde me 

via muitas vezes refletindo as leituras, documentos oficiais com a realidade do dia a dia 

na escola, especificamente no Ensino Fundamental I. Perguntei diversas vezes aos 

“professores”, profissionais da educação: como se encontra sua poiesis5?                                                                               

Assim, no transcorrer desta narrativa, 

 
O sentido de uma palavra não é outro senão a guirlanda cintilante de 

conceitos e imagens que brilham por um instante ao seu redor. A 

reminisciência desta claridade semântica orientará a extensão do grafo 

luminoso disparado pela palavra seguinte, e assim por diante, até que 

uma forma particular, uma imagem global, brilhe por um instante na 

noite dos sentidos. Ela transformará, talvez imperceptivelmente, o 

mapa do céu, e depois desaparecerá para abrir espaço para outras 

constelações.  

 

Entre outras constelações faz-se necessário a descoberta do encoberto sabor do 

saber, do fazer-saber, que revela-nos a sensação do balanço das águas  

ao navegar na leitura das palavras incertas e inacabadas, ditas, mal ditas e bem ditas, a 

uma viagem de apenas início, mas sem um fim em si mesma. 

 

                           Verão de 2017 
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                                                                                                       ANEXO B 

RESULTADO DA PESQUISA ESTADO DA ARTE SOBRE PROFISSIONALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/DOCENTE (CAPES) 

Título Autor / Data/ 

Modalidade 

Ideias centrais Principal 

amparo teórico 
O desenvolvimento 

profissional docente e a 

participação colegiada 

no atheneu norte-

riograndense 

OLIVEIRA, 

Vivianne Souza de 

 (2006) 

Dissertação 

Objetivo(s): Investigar se existe relação entre a participação docente no colegiado escolar e o 

desenvolvimento profissional do professor a partir da análise das experiências cotidianas de 

professores de uma instituição pública da Rede Estadual de ensino na cidade do Natal. 

Resultado: Existe a dificuldade de reconhecimento da docência como profissão. São elementos 

que contribuíram a competência, a ética e valorização profissional, como fatores que contribuem 

para o desenvolvimento profissional docente na atualidade. 

Não apresentado 

no resumo 

O processo de 

construção da profissão 

docente: estratégias do 

professor debutante na 

carreira do magistério 

CUNHA, Andrea 

Carla Pereira 

Campos 

(2006) 

Dissertação 

Objetivo(s): Introduzir a compreensão e explicação sobre o tema tomando como principal 

unidade de referência às falas dos professores sobre situações da sua prática na escola. 

Resultado: Analisa os sentidos que as professoras debutantes desvelaram, ao entrar pela 

primeira vez em sala de aula, assinala à necessidade e possibilidade de reorientações da relação 

teórico prática no percurso da formação considerando a necessidade de que os alunos 

desmistifiquem as possibilidades prescritivas da teoria e aprendam a recorrer a ela para o 

desenvolvimento de maior liberdade, autonomia e segurança na atuação profissional, produzindo 

maneiras também pessoais e mais produtivas de ser professor. 

Não apresentado 

no resumo 

A formação e 

profissionalização 

docente: alinhamentos 

as orientações do Banco 

Mundial 

PAZ, Suelayne 

Lima da 

(2007) 

Dissertação 

Objetivo(s): Delinear as correlações do curso Mude-TO com o modelo de formação de 

professores do Banco Mundial (BM), na década de 1990. 

Resultado: Conclui que a formação aligeirada, em serviço, e a distância, orientada pelo BM se 

expressa na estrutura do curso Mude-TO. Outra aproximação com o BM é o formato pedagógico 

desse curso, com ênfase a técnicas de ensinar. Os contornos do curso Mude-TO revelam a 

reprodução em âmbito micro das orientações internacionais para a formação de professores. 

Projeto do Banco 

Mundial 

Do mestre-escola à 

normalista: gênese da 

profissão docente em 

Sergipe (1870-1911). 

SILVA, Ronaldo 

Antônio Pereira da 

(2007) 

 

Dissertação 

Objetivo(s): Colher indícios que pudessem levar à conclusão sobre a profissionalização dos 

professores no período de 1870 a 1911 

Resultado: Os resultados da constituição profissional do magistério primário, ocorrida no 

período analisado, e que, no entendimento dos autores, foi responsável pela renovação do 

professorado primário sergipano, como atestam os percentuais de 1930: 80% dos professores 

nas cidades sergipanas eram normalistas e 95% na capital Aracaju. 

Dürkheim 

António Nóvoa 

Profissional ou 

professor de educação 

SOFISTE, Ana 

Flávia Souza 
Objetivo(s):  Pierre Bourdieu 

Antônio Nóvoa 
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física? interfaces de uma 

profissão 

regulamentada' 

(2007) 

Dissertação 

- Considerar essa discussão no âmbito dos embates travados no interior do campo da Educação 

Física, tendo como referência o conceito formulado por Pierre Bourdieu;  

- Tomar a temática da Regulamentação do Profissional de Educação Física como uma 

possibilidade de analisar os fatores sócio históricos que configuraram o status dos responsáveis 

pelo ensino dessa disciplina com base nos estudos sobre profissionalização docente de António 

Nóvoa. 

Resultado: Compreendeu que os discursos presentes no debate da Regulamentação do 

Profissional de Educação Física realçam uma marca do campo que diz respeito às disputas pela 

definição de uma identidade da profissão dos que nele atuam, nas quais entram em confronto 

concepções distintas acerca dos principais saberes que deveriam embasar a sua formação e dos 

critérios para a sua seleção, tendo em vista as diferentes possibilidades de atuação. 

Condições de trabalho e 

a satisfação profissional: 

dimensões do 

profissionalismo docente 

no ensino médio 

SOUZA, Gelza 

Lúcia de Brito 

(2008) 

Dissertação 

Objetivo(s):  
- Discutir a profissionalização dos docentes do Ensino Médio das escolas de Natal. 

- Caracterizar as condições de trabalho e a satisfação profissional como dimensões do 

profissionalismo docente no Ensino Médio. 

- Refletir elementos evolutivos na escala das profissões e estabelecer uma relação com a 

docência no Ensino Médio. 

- Descrever as percepções dos docentes sobre as condições de trabalho, a satisfação profissional 

e a expectativa de desenvolvimento profissional permite explicitar distintos fatores que 

caracterizam tais categorias no contexto de trabalho. 

Resultado: Identificaram como causas de maiores dificuldades enfrentadas nas condições de 

trabalho e na atividade laboral em si, fatores como: jornada de trabalho, remuneração, status 

profissional, infraestrutura da escola e contexto social da escola. De igual maneira relacionam 

tais fatores ao grau de satisfação no trabalho sem que manifestem as interferências nas 

expectativas profissionais. Não há uma relação direta entre as categorias estudadas. 

Não apresentado 

no resumo 

O Proformação e a 

construção da 

identidade profissional 

docente Goiânia  

PRADO, Marineuza 

Caldeira de Souza 

(2008) 

Dissertação 

 

Objetivo(s):  
- Compreender as percepções que o Proformação teve para os professores leigos de Rio Verde, 

que o cursaram no período de 2000 a 2001. 

- Conhecer como o Proformação influenciou nas relações profissionais dos professores cursistas. 

- Verificar qual é a avaliação que os professores fazem atualmente do programa. 

- Verificar como os registros escritos contribuíram para a construção da identidade profissional 

dos professores cursistas. 

- Analisar se o discurso docente aponta para mudanças nas práticas pedagógicas. 

Resultado: demonstrou que programas da natureza do Proformação, que ofereceu uma formação 

aligeirada, fazem parte de uma política educacional brasileira financiada por organismos 

Não apresentado 

no resumo 
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internacionais, de modo especial, o Banco Mundial, o qual exerce uma forte influência nas 

decisões econômicas, políticas e educacionais da educação brasileira. O Proformação trouxe 

mudanças significativas para o grupo de professores leigos que o cursaram. De maneira geral, o 

grupo ficou muito motivado e com autoestima elevada, seu discurso aponta melhoras em sua 

prática pedagógica e 82% ingressaram na educação superior. Com a titulação, romperam o 

estigma de professor leigo, porém muitos não conseguiram romper as barreiras que o impedem 

de ter uma postura crítico-reflexivo sobre si e sua profissão. 

A Formação 

Continuada e suas 

Contribuições para a 

Profissionalização de 

Professores dos Anos 

Iniciais do Ensino 

Fundamental de 

Teresina-PI: Revelações 

a partir de Histórias de 

Vida 

SOUSA, Maria 

Goreti da Silva 

(2008) 

Dissertação 

Objetivo(s): Investigar as contribuições dos programas de formação continuada oferecidos pela 

SEMEC. 

Resultado: As histórias dessas professoras levaram a autora à constatação de que atingiram 

níveis elevados de profissionalização nos aspectos que lhes competem, ou seja, no que é 

específico da profissão docente, entretanto essa profissionalização não passa somente pela 

formação, pelo compromisso e amor à profissão. Demonstrou que são necessários outros 

ingredientes que fogem da competência do professor, pois estão atrelados às políticas 

governamentais, e, nesse sentido, os relatos nos mostraram que, apesar de alguns avanços, a 

valorização desses profissionais ainda deixa a desejar. Concluíram ainda que, embora a formação 

seja o alvo, outras questões precisam ser alavancadas com mais rapidez para que o profissional 

do ensino tenha uma identidade consolidada enquanto profissional, visto que a sua importância 

para a sociedade é indiscutível. 

Nóvoa (1992, 

1995, 1999), 

Tardif (2002), 

Pimenta (2005), 

Ramalho, Nunêz e 

Gauthier (2004), 

Perrenoud (1993, 

2001, 2002), 

Conteras (2002), 

Inbernón, (2006), 

Libâneo (2002, 

2004, 2006). 

Trajetórias de formação 

e profissionalização de 

egressos do CEFAM de 

São Miguel Paulista 

MOREIRA, Diego 

(2008) 

Dissertação 

Objetivo(s): Investigar a trajetória de formação e profissionalização dos egressos do curso de 

formação para o magistério oferecido pelo CEFAM. 

Resultado: Os resultados obtidos não permitiram afirmar que a formação recebida por esses 

egressos tenha sido melhor que a oferecida por outros cursos também existentes à época. Apesar 

das referências feitas pelos egressos do CEFAM de São Miguel Paulista à formação recebida e 

à própria trajetória profissional serem essencialmente positivas; e em que pese a constatação de 

que a grande maioria deu continuidade aos seus estudos acadêmicos; permanecendo na carreira 

do magistério; ou ainda que; em sua maioria; encontram-se efetivos nas redes municipais e 

estadual. 

Nóvoa; Garcia; 

Enguita; Ozga & 

Lawn; Apple; 

Huberman; 

Marin; Giovanni; 

Guarnieri 

O mediador cultural: 

considerações sobre a 

formação e 

profissionalização de 

educadores de museus e 

exposições de arte 

ALENCAR, Valeria 

Peixoto de 

(2008) 

Dissertação 

Objetivo(s): Verificar a importância da formação inicial e contínua para este trabalho. 

Resultado: Demonstrou a importância da pesquisa sobre educação em museus, levando-se em 

conta a constituição deste novo campo de atuação profissional na formação de educadores. 

Não apresentado 

no resumo 
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Formação e exercício 

profissional de docentes 

dos anos iniciais do 

ensino fundamental: 

relações entre projetos 

do curso de pedagogia 

da LPP/UEG e a prática 

pedagógica observada 

na escola 

BASTOS, Maria de 

Fátima  

(2008) 

Dissertação 

Objetivo(s):  
- Analisar os efeitos do Programa Emergencial – curso de Licenciatura Plena Parcelada2 em 

Pedagogia da Unidade Universitária de Inhumas na prática pedagógica dos professores que 

ensinam Arte na Educação Infantil.  

- Verificar a diferença entre a prática do ensino de arte dos professores do curso de Pedagogia 

que cursaram a disciplina Arte e Educação (Convênio VI) que focava a Educação Infantil e 

Séries Iniciais e a prática dos professores que fizeram o (Convênio V) em que a disciplina Arte 

e Educação não trabalhou este eixo temático. 

Resultado: A pesquisa permitiu constatar que o curso oferecido pela LPP/UEG, não alterou as 

ações pedagógicas das professoras observadas, uma vez que os saberes, concepções, e teorias 

que sustentam o projeto do curso não foram identificados na prática destas professoras. 

Não apresentado 

no resumo 

Aprendendo a ser 

professora: um estudo 

sobre a socialização 

profissional de 

professoras iniciantes no 

município de Curitiba 

KNOBLAUCH, 

Adriane 

(2008) 

Tese  

Objetivo(s): Compreender o modo pelo qual ocorre a socialização profissional de professores 

iniciantes por entender que tais aspectos fazem parte do amplo processo de formação de 

professores. 

Resultado: A análise dos dados; subsidiada por estudos de Bourdieu e Elias; apontou para um 

processo de socialização profissional em que três aspectos se complementam na relação entre o 

habitus de origem das professoras e as disposições para a docência instaladas no interior da 

escola: há disposições que precisaram ser incorporadas que são completamente novas; tais como 

a incorporação novos termos por parte das professoras iniciantes para descrever o 

desenvolvimento de seus alunos; o que revela desconhecimento delas em aspectos linguísticos 

do capital cultural necessário para a docência; outras disposições já estavam instaladas no 

habitus; mas precisaram ser adaptadas tendo em vista que foram vivenciadas pelas professoras 

enquanto alunas; tais como a organização do tempo escolar; e há; ainda; disposições presentes 

no habitus de origem das professoras iniciantes que foram mantidas no processo de socialização 

profissional; quais sejam; a submissão frente à esfera de poder da escola; a moral do esforço 

decorrente da visão de trabalho presente nas professoras e a ética do cuidado e carinho; 

decorrente da memória feminina delas. 

Bourdieu e Elias 

Profissionalidade 

docente em projetos de 

cursos de Pedagogia de 

universidades do Estado 

de Goiás 

BIANCO, Rita de 

Cassia Rodrigues 

Del 

(2009) 

Dissertação  

Objetivo(s):  
- Tratar dos conceitos e conjecturas inerentes à profissão, 

profissionalidade  e aos saberes docentes. 

- Entender as características históricas e materiais que permeiam a profissão docente. 

- Discutir sobre o Ensino Superior em Goiás levando-se em conta as Instituições pesquisadas. 

 - Fazer uma conexão com o referencial teórico constante do primeiro capítulo. 

Não apresentado 

no resumo 
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Resultado: A autora concluiu que a profissionalidade docente apresenta-se na contradição 

histórica e temporal, ora como política e ética, ora focada no pragmatismo, porém, exigindo 

constantes confrontos e revisões em face do devir histórico presente no campo educacional. 

Professor-enfermeiro : 

significados e profissão 

docente 

CARRASCO, Ana 

Virgínia de 

Almeida 

(2009) 

Dissertação  

Objetivo(s):  
- Refletir sobre a construção dos significados elaborados pelo enfermeiro, professor em 

Enfermagem. 

- Identificar as características do professor-enfermeiro para a Docência Superior em 

Enfermagem, no Município de Santos. 

Resultado: O trabalho parece indicar que a Docência é vista como uma construção permanente 

e reflexiva na vida pessoal e profissional do professor-enfermeiro. A tarefa docente implica em 

preocupações, angústias e alegrias, e os sujeitos da pesquisa mostraram compromisso com 

propostas sistematizadas e eficientes para o seu trabalho e para a sociedade. Ser professor em 

Enfermagem refere-se à identidade pessoal e profissional pelo ato de cuidar, ensinar e aprender 

com o próximo, ancorado nas ações humanizadas, criativas e competentes. Os sujeitos da 

pesquisa consideram sua atividade docente como grande desafio e julgam recompensadora a 

atividade de professor-enfermeiro universitário. 

Freire (1996 e 

1997); Freire 

(2001); Nóvoa 

(1995); Pimenta e 

Anastasiou 

(2005); Sacristán 

(1999) 

André (2001);  

Minayo (2004). 

 

A constituição da 

profissionalidade dos 

docentes de matemática 

na voz do professor 

iniciante 

OLIVEIRA, Lilian 

Gonçalves de 

(2009) 

Dissertação 

Objetivo(s): 

- Conhecer como ocorre a constituição profissional para o trabalho docente do professor 

iniciante de matemática na interface entre os conhecimentos oriundos da formação inicial 

mediados pela formação continuada. 

- Compreender como a formação inicial do professor de matemática pode contribuir de forma 

mais eficaz para uma docência profissional do professor iniciante e investigar as possíveis 

contribuições da formação continuada para uma docência profissional mais eficiente. 

Resultado: A partir da análise de dados à luz dos referenciais de estudo concluiu-se que é na 

composição de conhecimentos múltiplos da teoria e da prática, de competências e habilidades 

técnicas, saberes práticos que o professor iniciante de matemática constitui-se um profissional 

para o trabalho docente. 

Maurice Tardif 

(pluralismo de 

saberes), Maria 

Isabel da Cunha 

(formação de 

professores), 

Paulo Freire 

(autonomia/eman

cipação do 

sujeito), 

Tecendo saberes em um 

curso de formação 

continuada. Implicações 

desses saberes na 

prática pedagógica da 

Educação Infantil: o 

ethos da 

AZEVEDO, Ana 

Laura do Valle de 

Barros e 

(2009) 

Tese 

Objetivo(s): Ampliar e o aprofundar os conhecimentos sobre os conteúdos de ensino, bem como 

a construção de saberes e de competências necessários ao docente que atua na educação básica. 

Resultado: Foi possível observar o quanto a escola continua sendo um organismo fechado, 

impondo-se enquanto instituição hierárquica que desconsidera a contribuição dos professores 

nas suas decisões, o que causa danos ao processo democrático em que a instituição escolar 

deveria se constituir, a fim de promover a autonomia docente. 

Não apresentado 

no resumo 
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profissionalização 

docente 

Formação inicial e 

construção da 

identidade profissional 

do professor: um estudo 

do curso de Licenciatura 

em Educação Física da 

UFG' 

CHAGAS, Regiane 

de Ávila  

(2010) 

 Dissertação 

Objetivo(s): Compreender em que dimensão as práticas formativas e cultura docente contribuem 

para a construção da identidade profissional a partir da discussão do projeto do curso de 

licenciatura em Ed .Física na universidade federal de Goiás. 

Resultado: Demonstrou que a formação, em geral: - possibilita segurança para o exercício da 

docência (apesar do viés muito teórico do curso), - apresenta qualidade teórico-científica, - 

resulta em satisfatória formação pedagógica - desenvolve uma potente adesão à profissão de 

professor(a), tendo em vista a demonstração por parte dos estudantes de identificação com a 

profissão, apresentando uma imagem positiva frente à alternativa de ser professor(a). 

Não apresentado 

no resumo 

Percursos de 

profissionalização 

docente no ensino 

superior: trajetória e 

renovação na prática 

pedagógica 

 

PEREIRA, Liandra 

(2010) 

Tese 

Objetivo(s): Analisar a construção do processo de reflexão, intervenção e ação desenvolvido na 

formação continuada de professores pautado no Programa de Profissionalização Docente da 

universidade de  Santa Catarina. 

Resultado: O percurso de formação continuada trouxe evoluções na dimensão profissional e 

pessoal agregando ao desenvolvimento profissional dos docentes. Confirma a importância da 

oferta do programa de formação continuada, direcionada ao ensino superior elaborados e 

gestados pelas instituições. 

 

Não apresentado 

no resumo 

Docência na 

multisseriação: a 

importância da 

formação profissional 

na articulação das 

diferenças. 

MEDEIROS, Maria 

Diva de  

(2010) 

Dissertação 

Objetivo(s):  

- Estudar às práticas exercidas na ação educativa 

das professoras que atuam em escolas rurais multisseriadas da região do Seridó do Rio Grande 

do Norte. 

- Discutir sobre a organização, a diversidade e relevância das práticas para o avanço do 

conhecimento como forma de democratizar as oportunidades educacionais tanto no RN, quanto 

no Brasil. 

Resultado: A prática profissional das professoras está condicionada à sua adesão à comunidade, 

o que facilita o reconhecimento dos modos de vida dos alunos e seus familiares, fatos que 

refletem positivamente no trabalho pedagógico.O estudo revela que são as deficiências das 

políticas sociais e educacionais de formação docente, reforçadas pela pouca divulgação do tema 

educação rural multisseriada, que geram tais limitações no desenvolvimento pedagógico das 

professoras e demais profissionais que atuam na citada organização escolar nos municípios 

pesquisados. 

Documentos 

oficiais do MEC: 

LDBEN 9.394/97, 

Diretrizes 

Operacionais para 

a Implantação do 

Ensino 

Fundamental de 9 

(nove) anos, 

Projeto Base do 

Programa Escola 

Ativa. 

A identidade 

profissional do professor 

de Matemática frente 

SOUZA, Janderson 

Vieira de 

(2010) 

Objetivo(s): Mostrar aspectos da identidade profissional de alguns professores de matemática 

do município de Goiânia. Visa a entender como tais professores compreendem e incorporam a 

Não apresentado 

no resumo 
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aos ciclos de formação e 

desenvolvimento 

humano do município de 

Goiânia à luz da 

Etnomatemática 

Dissertação estrutura denominada\Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano, à Luz da 

Etnomatemática. 

 Resultado: Os professores vivenciam vários conflitos no ambiente escolar, desde a restrita 

compreensão da Proposta Político Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia 

até um repensar da práxis pedagógica. Esses conflitos fazem surgir críticas à implantação e 

concepções que norteiam a proposta de ciclos. 

Cooperação bilateral 

Brasil-Timor-Leste na 

profissionalização 

docente em serviço: 

perspectivas e desafios 

do século XXI 

GUSMÃO, Maria 

Manuela 

(2010) 

Dissertação 

Objetivo(s): Refletir sobre a Cooperação Bilateral Brasil Timor - Leste na profissionalização 

docente em serviço e suas repercussões, baseando-se nas exigências do século , nas referências 

e na experiência vivida. 

Resultado: Mostra grande influência no sistema de educação do Timor-Leste e ao final espera-

se uma revisão profunda do governo sobre os modelos formativos e das políticas e fortalecimento 

da profissão docente. Um política que engloba a formação inicial, continuada, condições de 

trabalho, piso salarial e carreira do magistério 

 

Não apresentado 

no resumo 

Trajetórias de formação 

e profissionalização de 

professoras leigas do 

município de 

itapiúna/CE 

ARAUJO, Maria 

das Graças de 

(2010) 

Dissertação 

Objetivo(s): Investigar a constituição das trajetórias de formação e profissionalização de 

professoras leigas da zona rural do município de Itapiúna/CE, entre o final da década de 1960 a 

1990. 

Resultado: A análise das narrativas possibilitou evidenciar o modo como as professoras 

vivenciaram suas experiências de formação escolar situadas num contexto de dificuldades e de 

superação. Mostram ainda as condições precárias de trabalho no início da profissão docente e a 

sistemática da realização dos cursos de qualificação de 1º e 2º graus destinados aos professores 

leigos. Demonstra que os elementos do contexto histórico e geográfico de dada região 

influenciam direta ou indiretamente as ações dos sujeitos forjando estratégias de superação ou 

acomodando-se ao meio em que estão situados. Elucida que a dinâmica do processo investigativo 

se dá num movimento de construção que favorece a compreensão dos fenômenos sociais. 

Evidencia que a formação e a profissionalização docente são processos que estão 

intrinsecamente ligados, num movimento continuo. Demonstra que a formação feita de modo 

aligeirado fragmenta o saber necessário a uma boa atuação docente, embora favoreça a melhoria 

da prática educativa. Considera também a necessidade de outras investigações, sobretudo, no 

que diz respeito aos resultados do trabalho dos professores leigos. 

Imbernón (2009), 

Moita (2000), 

Nóvoa (1995, 

1999), Pimenta 

(1997); Ribeiro 

(2010) e Tardif & 

Lessard (2007). 

Cortez (2006), 

Onesti (1985), 

Souza (1985), 

Passos & Daniel 

(1985). Tesser 

(1992), Sousa & 

Dreifuss (1986) e 

Onesti 

Educação, formação e 

profissionalização 

docente no Brasil e no 

Timor-Leste 

FERREIRA, 

Manuel 

(2011) 

Dissertação 

Objetivo(s): Identificar contribuições dessas perspectivas teóricas que podem inspirar a 

educação, formação e a profissionalização docente no Timor-leste. 

Resultado: O resultado deste estudo revela que as discussões sobre formação e 

profissionalização nos últimos anos no Brasil tiveram maior ênfase nas políticas educacionais 

levando o processo educacional aos interesses ideários políticos econômicos. 

Tardif (2002), 

Cunha (1999), 

Nóvoa (1995, 

1999), entre 

outros. 
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Profissionalização 

docente na Escola da 

Ladeira – entre histórias 

e trajetórias, o caminho 

possível 

MURY, Rita de 

Cássia Ximenes 

(2011) 

Dissertação 

Objetivo(s):  
- Lançar luz sobre o processo de profissionalização docente marcado pela atuação em escolas 

privadas que atendem aos setores populares da sociedade a partir das histórias de vida de seus 

professores. 

- Compreender a posse, por parte dessas professoras, de um capital pedagógico específico e a 

constituição de um habitus profissional em constante adaptação. 

Resultado: Percebeu- se com o trabalho que a identidade profissional de cada uma é construída 

no caminhar, na trilha a qual aderiram a partir de suas muitas experiências pessoais e 

profissionais. Também trouxe à tona aspectos que aproximam e outros que distanciam esse corpo 

docente do imaginário relativo à docência nas escolas privadas. 

Não apresentado 

no resumo 

Luiz Pereira: 

profissionalização 

docente e educação 

BAHIA, Bruno 

Cardoso de 

Menezes 

(2011) 

Dissertação 

Objetivo(s):  
- Elucidar algumas características do pensamento pedagógico brasileiro, visto por um autor 

específico, acerca do complexo do ensino primário e sua profissionalização. 

- Perceber a importância da pesquisa educacional aliada aos métodos e visões das Ciências 

Sociais frente a um Estado que passava por um processo de mudanças políticas e econômicas 

que refletirão na realidade da educação coetânea e, também na atual. 

- Somar esforços na recuperação e análise de autores e obras que exerceram impacto no 

desenvolvimento da pesquisa educacional. 

- Ampliar o conhecimento sobre os processos de institucionalização da educação escolar e de 

profissionalização docente. 

Resultado: O trabalho procurou expor algumas reflexões acerca da profissionalização docente 

entre os anos 1950 e 1960, quando o país passava por um período de grandes transformações 

sociais, políticas e econômicas, principalmente pelo caráter de transição para o modelo moderno 

que a industrialização e a urbanização traziam consigo para o cotidiano dos brasileiros. 

Luiz Pereira, 

Aparecida Jolly 

Gouveia, João 

Roberto Moreira e 

Josildeth Gomes. 

A profissão docente e o 

curso de Pedagogia na 

Universidade Federal do 

Tocantins 

PASSOS, Vania 

Maria de Araujo 

(2011) 

Tese 

Objetivo(s): Refletir sobre o pensar e o agir, tanto de forma individual como coletiva, para 

compreender o processo educativo e formativo da docência na universidade. Neste sentido, 

apresentamos por objetivo geral: compreender como e sob quais aspectos o conhecimento da 

profissão docente nos Cursos de Pedagogia da Universidade Federal do Tocantins (UFT). 

Resultado: A relação entre o sujeito e o objeto e a compreensão da profissão docente não são 

estabelecidas em relações rígidas, mas estão presentes na ambiguidade, na contradição e na 

constante reelaboração do conhecimento, ainda que não se alcance o que foi proposto pelo 

Projeto Pedagógico do Curso. Demonstrou que a dinâmica da realidade educativa não é 

compatível com o conformismo ou naturalização de fatos e de teorias, e nos incita a pensar o 

movimento do pensamento e da reflexão acerca das necessidades e interesses de enfrentar o 

fenômeno educativo vivenciado na instituição educativa, como cultura geral e profissional para 

Não apresentado 

no resumo 
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o docente. Confirmar a coexistência das ambiguidades e incertezas frente à profissão docente, 

no interior da formação inicial. 

O professor de arte na 

Rede Pública Municipal 

de Santos: tensões entre 

a formação e a atuação 

profissional 

MONTEIRO, Leide 

Patrício 

(2011) 

Dissertação 

Objetivo(s): Investigar questões voltadas para a formação e a atuação docente. 

Resultado: As análises da pesquisa indicaram a existência de tensões no trabalho docente, 

provocadas pela orientação da Legislação de Arte no Ensino, que determina a utilização das 

quatro linguagens: teatro, dança, música e artes visuais, e a formação acadêmica docente, que o 

especializa numa única linguagem. 

Não apresentado 

no resumo 

Institucionalização do 

Ensino Superior de 

História e 

Profissionalização 

Docente no Interior do 

Brasil - Araguaína, TO 

(1985-2002) 

SILVA, Norma 

Lúcia da 

(2011) 

Tese  

Objetivo(s): Tratar do processo de institucionalização do ensino superior de História na cidade 

de Araguaína, região norte do estado do Tocantins, pela Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras de Araguaína (FACILA), em 1985, e da profissionalização dos professores de História 

para os quadros da educação básica. 

Resultado: O curso foi instituído, principalmente, para diplomar os professores que já atuavam 

no ensino primário e secundário e formar quadros para esses níveis de ensino. Iniciou o seu 

funcionamento de forma bastante precária, não recebendo qualquer controle ou 

acompanhamento por parte do Ministério da Educação ou de órgãos similares no Estado, o que 

acarretou em um curso bastante deficiente, em termos estruturais e humano, ocasionando uma 

formação pouco consistente aos licenciandos, não gerando grandes transformações na estrutura 

e nas metodologias de ensino de ensino da educação básica.” 

 

Não apresentado 

no resumo 

O processo de produção 

da profissão docente: 

profissionalização, 

prática pedagógica, e 

associativismo dos 

professores públicos 

primários de Minas 

Gerais (1871-1911) 

OLIVEIRA, Eliana 

de 

(2011) 

Dissertação 

Objetivo(s): Investigar o processo de profissionalização da docência em Minas Gerais no 

período compreendido entre 1871 e 1911. Procurou-se articular a produção da profissão docente 

com as políticas de governo reorganizadoras da escola primária criadas neste período. 

Resultado: Demonstrou que o processo de profissionalização dos professores públicos 

primários em Minas Gerais foi constituído nas dinâmicas relacionais, sendo que os professores 

foram sujeitos do seu próprio fazer-se. 

 

Não apresentado 

no resumo 

Formação inicial e áreas 

de atuação profissional 

de egressos do curso de 

Licenciatura Plena em 

Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de 

Mato Grosso do período 

de 2004-2009 

ULIANA, Edna 

Regina 

(2011) 

Dissertação 

Objetivo(s): Analisar a formação inicial e atuação profissional de  egressos  do  curso  de  

Licenciatura  Plena  em  Ciências Biológicas  (período  de  2004  a  2009)  da  Universidade  

Federal  de  Mato  Grosso, campus Cuiabá,   buscando   estabelecer   relações   entre   essas   

duas   dimensões   do  processo  de profissionalização.   

Resultado: Dados deste estudo indicam, com relação às áreas de atuação profissional, que os 

egressos do curso licenciatura em questão atuam em diversos campos seja como biólogos e/ou 

como docentes. Em suma, o conjunto de dados deste estudo permite afirmar que a maioria dos 

egressos considerou a formação “hibrida” promovida pelo curso como de boa qualidade, pois 

Não apresentado 

no resumo 
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favorece a atuação dos dois perfis profissionais. Este fato dá evidências de que o  problema  da  

formação  de  professores  não  se  restringe  à  cisão  entre bacharelado  e  licenciatura  e  

consequente  definição  da  identidade  clara  de  ambos.   

Profissionalidade e 

profissionalização 

docentes: o olhar da 

revista Veja 

BITES, Rosilene de 

Souza Carvalho 

(2012) 

Dissertação 

 

Objetivo(s): Identificar e analisar o discurso da revista Veja e sua matriz teórica acerca da 

profissionalidade e profissionalização docentes, sua relação com aparato legal e com o discurso 

acadêmico. 

Resultado: Concluíram que há atrelamento do discurso da revista Veja com o ideário das 

políticas internacionais de educação e com os preceitos legais da educação brasileira. 

Depreenderam, também, existir um distanciamento dessas publicações relativamente aos 

estudos, pesquisas e propostas acadêmicos, alinhados à concepção crítica, que defendem a 

educação de qualidade como direito social de todos. 

 

Não apresentado 

no resumo 

"Por meio da 

resistência": Processo 

de profissionalização 

docente no manifesto 

"Ao professorado de 

Minas" (1900) 

SILVA, Marcelo 

Gomes da 

(2012) 

Dissertação 

Objetivo(s):  

- Examinar o Manifesto Ao Professorado de Minas publicado no Jornal do Commercio em fins 

de 1900  

- Pnsar a participação dos professores, bem como suas ações, atuações e reações, anteriores e 

posteriores à produção do Manifesto, como constituintes do processo de profissionalização 

docente.  

- Entender as condições de trabalho dos professores signatários e dos não partícipes do 

documento, no sentido de perceber as normatizações a que estavam sujeitos, na tentativa de 

elucidar o que significava ser professor naquele momento e que poderia ter incentivado a 

produção do Manifesto. 

- Construir a trajetória dos quatro signatários a partir das relações que possuíam na cidade de 

Juiz de Fora. 

Resultado: O estudo concluiu que as ações, reações e as diversas formas de agir dos professores, 

inclusive o Manifesto, se constituíram como um movimento importante do processo de 

profissionalização da docência e do fazer-se da categoria. Pretende contribuir, deste modo, para 

o campo da História da Educação, incorporando-se aos estudos que tratam do estatuto da 

profissão docente. 

 

Não apresentado 

no resumo 

Formação, saberes 

profissionais e 

identidade docente: 

representações sociais 

de professores 

CASTRO, 

Alessandra de 

Mesquita de 

(2012) 

Dissertação 

Não está disponível para domínio público. Encontra-se na 

bibliotec.unisantos.br/pergamunbiblioteca para empréstimo. 
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Em nome dos 

professores? Inserção 

profissional e carreiras 

políticas 

FIGUEIREDO, 

Taís Cristina 

Samora de 

(2012) 

Dissertação 

Objetivo(s): Analisar os itinerários dos políticos eleitos por Sergipe, que se definiram como 

professores nas eleições legislativas do ano de 2010, e nas eleições para Câmara de Vereadores 

da Capital do Estado, Aracaju, no ano de 2008. 

Resultado: As diferentes análise da dimensões de vida social, familiar, escolar, profissional, 

sindical e associativa dos políticos pesquisados, permitiram perceber como eles adquiriram 

competências que propiciaram saberes específicos para ocuparem cargos eletivos, bem como 

construíram seus itinerários e afirmaram representar politicamente uma categorial profissional 

específica. 

Não apresentado 

no resumo 

Ensino superior em 

Alagoas: A formação 

pedagógica na 

profissionalização 

docente 

OLIVEIRA, 

Renilda Correia de 

(2012) 

Dissertação 

Objetivo(s): Analisar criticamente o perfil dos profissionais que atuam como docentes nas 

instituições de ensino superior da esfera privada em Maceió, AL, tentando verificar a existência 

de uma formação que caracterize este grupo de profissionais, como professores, e onde acontece 

esta formação. 

Resultado: saberes provenientes da formação para o magistério, bem como um lócus para que 

esta formação aconteça é a lacuna existente na formação destes profissionais, caracterizando 

desta forma um processo de profissionalização ainda em andamento. E para que possam 

constituir, de forma coesa e coerente, um grupo de profissionais com características próprias do 

ser professor, esta lacuna necessita ser preenchida. 

Masetto, 

Anastasiou e 

Pimenta, Zabalza, 

dentre outros. 

Formação e 

profissionalização 

docente na Escola 

Estadual Joaquim 

Murtinho no Estado de 

Mato Grosso do Sul 

(1989 - 1996). 

SOUZA, Elisete 

Luiza Massera de  

(2012) 

Dissertação 

Objetivo(s): Investigar sobre o Projeto CEFAM como expressão de uma política educacional 

para a formação e a profissionalização dos professores no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Resultado: Pela pesquisa foi possível identificar que a formação docente aparece no Projeto 

CEFAM como intenção chave em tempos de mudança, juntamente com os desafios postos na 

formulação e implementação de políticas que assegurassem as condições necessárias para o 

exercício pleno e satisfatório da formação e da profissão docente. 

Não apresentado 

no resumo 

A constituição da 

profissionalização 

docente em creche: 

Narrativas 

autobiográficas. 

SANTOS, Hellen 

Thais dos 

(2013) 

Dissertação 

Objetivo(s):  

- Analisar como se constitui a profissionalização do professor de creche. 

- Discutir a formação do professor da educação infantil a fim de compreender o educar e cuidar 

como papel do professor de creche. 

- Compreender como se constituiu a profissionalização do professor na creche. 

Resultado: Como resultados são evidenciadas as práticas docentes baseadas em saberes 

advindos da experiência e a necessidade de associação teórico-prática na formação do professor 

de creche. Além disso, a pesquisa evidencia que a docência em creche está em construção e se 

configura como uma nova faceta da profissão docente na sociedade moderna, que ainda precisa 

ser “aceita” pelo professor. 

 

Não apresentado 

no resumo 
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A profissão docente 

como prática ilustrada: 

o caso dos primeiros 

professores de inglês do 

Brasil 

SANTANA, Marcle 

Vanessa Menezes 

(2013) 

Dissertação  

Objetivo(s):  
- Fazer um levantamento biobibliográfico de professores de língua inglesa que, em seus 

respectivos contextos institucionais, contribuíram para o desenvolvimento do ensino daquela 

língua em nosso país.  

- Analisar a trajetória da língua inglesa no Brasil através da legislação, da seleção de gramáticas 

e dicionários mais representativos e do papel dos tradutores e intérpretes no processo de 

afirmação daquela língua em território brasileiro. 

Resultado: as trajetórias biobliográficas dos primeiros professores de inglês no Brasil, a saber: 

Eduardo Thomaz Colville, John Joyce e Guilherme Tillbury, na condição de intelectuais 

ilustrados, responsáveis pela afirmação daquela língua no Brasil oitocentista. 

Não apresentado 

no resumo 

Formação docente e 

conhecimento 

profissional: Desafios 

para o ensino da 

matemática na EJA 

SILVA, Tacio 

Vitaliano  da  

(2013) 

Tese 

Objetivo(s):  

- Fornecer subsídios para compreender e atuar no ensino da matemática.  

- Investigar como o professor de matemática, que atua na EJA do Ensino Fundamental, 

desenvolve sua ação didática e pedagógica, e que conhecimentos profissionais mobiliza para 

ensinar. 

Resultado: Os resultados oriundos das análises revelaram que a formação inicial do professor 

de matemática da EJA precisa ser reconfigurada de modo a formalizar a base de conhecimentos 

profissionais (dos conteúdos matemáticos, da didática e dos saberes profissionais). O estudo 

aponta que há uma necessidade dos professores participarem de uma formação continuada que 

priorize planejar situações de aprendizagem dos conteúdos matemáticos considerando os 

conhecimentos prévios dos alunos. 

Gauthier, Nuñez e 

Ramalho (2004); 

Imbernón (2011); 

Garcia (2006); 

Perrenoud (2000); 

Tardif (2007); 

Freire (1996; 

2011). 

Profissionalização do 

Tutor na Educação a 

Distância 

SILVA, Fernanda 

Casqueiro Souza da 

(2013) 

Dissertação  

Objetivo(s): Investigar a profissionalização do tutor na EaD, com vistas a conhecer a percepção 

desse profissional sobre a sua profissionalização e compreender o contexto no qual está inserido 

e as dificuldades que os professores enfrentaram na tutoria dos cursos de graduação a distância. 

Resultado: Os dados da pesquisa revelaram alguns conflitos existentes em relação à identidade 

e o papel do tutor, como também dificuldades de compreensão sobre a tutoria, além da falta de 

conhecimento sobre o cenário educacional virtual, que envolve profissionalização embasada em 

ações e mudanças, para as quais existem poucas oportunidades de reflexão. A pesquisa apontou 

também controvérsias, entre elas, a falta de condições para o trabalho da tutoria, incluindo o 

número de alunos sob a responsabilidade dos tutores e as poucas ofertas de cursos de formação 

continuada. Além disso, foram sinalizados aspectos quanto à desvalorização desse profissional, 

o que demanda novos estudos, já que há um crescimento notável da modalidade de ensino a 

distância e os professores precisam estar preparados para exercer seu papel de formadores de 

professores. 

 

Gonzalez (2005), 

Moraes (1997), 

Tardiff e Lessard 

(2011), Valente 

(2002), Belloni 

(2009), Santos 

(1991), Garcia 

(1999) 
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A nova geração de 

professores 

universitários : 

profissionalização, 

condições de trabalho e 

sua relação com a 

produtividade científica 

na UFRGS 

ARAUJO, Glauco 

Ludwig 

(2013) 

Dissertação  

Objetivo(s): Analisar o perfil dos docentes universitários da rede pública federal ingressados 

depois de 2004, avaliando como o processo de profissionalização é impactado pelas condições 

de trabalho atuais e pela exigência de intensificação da produtividade científica 

Resultado: Os eixos que compuseram essa pesquisa são complementares o que significa que, 

discutir a profissionalização docente implicou verificar uma série de indicadores (formação, 

carreira, salários, associativismo, etc), entre os quais se destacam as condições de trabalho e a 

relação com a produtividade científica. A profissionalização docente apresenta dificuldades 

específicas. O que é demandado dos professores (desde a qualificação permanente até o 

atendimento dos índices de produtividade) nem sempre condiz com as condições para execução 

do seu trabalho. Isso repercutindo na saúde dos trabalhadores, fundamentalmente o estresse 

decorrente desse tipo de jornada e, além disso, a dificuldade de separar a esfera profissional da 

pessoal. Essa invasão do trabalho na esfera domiciliar acaba gerando problemas nas relações 

familiares e domésticas – o que dificulta a realização de atividades que proporcionem uma vida 

mais cheia de sentido 

Não apresentado 

no resumo 

Formação do professor 

no curso de Pedagogia 

da UERN: Um olhar 

sobre a organização dos 

conhecimentos 

profissionais específicos 

nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental 

OLIVEIRA, Alana 

Raquel Gama de 

(2013) 

Dissertação 

Objetivo(s): Compreender as características da formação do curso de Pedagogia da UERN, 

oportunizando novos estudos e proposições relativas à reformulação curricular. 

Resultado: Demonstrou que a formação inicial do professor do curso de Pedagogia da UERN 

vem avançando no que diz respeito à ampliação do campo de atuação do Pedagogo, conforme 

sugerido nas DCNs, contudo os conhecimentos profissionais específicos à atuação do professor 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental revelam-se como objetos merecedores de atenção no 

processo de reformulação curricular. 

Gatti (2010), Gatti 

e Barretto (2009), 

Marcelo García 

(1999), Pérez 

Gómez (1998), 

Contreras (2002) 

e Schön (1983, 

1987). 

As representações 

sociais dos(as) 

professores(as) em 

formação sobre a 

(re)constituição da 

identidade profissional  

BORBA, Denise 

Aparecida 

(2013) 

Dissertação 

  

Objetivo(s): Compreender as representações sociais desses professores sobre a constituição da 

identidade profissional docente. 

Resultado: Há um conflito entre expectativas profissionais e demandas institucionais, gerando 

um desconforto profissional, um discurso ambivalente e uma fragmentação do Grupo. 

Moscovici (1978, 

2003), Dubar 

(2005) e autores, 

como: Nóvoa 

(2000), Tardif 

(2005), entre 

outros. 

Narrativas de 

"professoras" de 

educação infantil: o 

processo de 

(re)significação da 

SANTOS, Juliana 

Gomes 

(2013) 

Dissertação  

Objetivo(s): Analisar as concepções de criança, Educação Infantil e professor de Educação 

Infantil. 

Resultado: Com a análise dos dados os autores identificaram as (re)significações feitas pelas 

participantes em relação a profissão. Enquanto análise,  destacaram que as participantes relatam 

a possibilidade de reflexão e (re)significação de conceitos e concepções com a vivência 

Não apresentado 

no resumo 
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profissão a partir da 

formação em exercício 

acadêmica e com o diálogo com outras tantas vivências provenientes da escola, da prática e da 

vida pessoal. 

 

Qual a medida do bom 

professor? Uma análise 

da profissão docente 

COSTA, Sabrina 

Bessa da 

(2013) 

Dissertação  

Objetivo(s):  

- Oportunizar aos alunos formandos do Curso Normal uma maior aproximação com questões 

que envolvessem o Ensino de Ciências.  

- Analisar aspectos que se relacionavam ao desenvolvimento da profissionalização docente e da 

formação da identidade profissional dos professorandos no intuito de contribuir para a reflexão 

da profissão docente. 

Resultado: O estudo confirmou a necessidade da visão da Formação de Professores num caráter 

processual e contínuo considerando os aspectos subjetivos que envolvem o ser e o processo 

coletivo e como um grupo profissional se posiciona e age em relação à profissão. Constatou-se 

a importância de se criar um espaço de troca de experiências e vivências para colaborar no 

processo de formação contínua, e para isso criaram um blog “Caminhos para a profissionalização 

docente” como produto final desta dissertação. 

Não apresentado 

no resumo 

O assistente técnico-

pedagógico: Atribuições 

legais e prática 

profissional 

 

CORREA, Shirlei 

de Souza 

(2013) 

Dissertação 

Objetivo(s): Estabelecer relações entre as atribuições legais e as praticadas pelo Assistente 

Técnico Pedagógico. 

Resultado: A escuta desses profissionais aliada à discussão de alguns teóricos permitiu constatar 

que: a) O trabalho do coordenador pedagógico se concretiza a partir de uma prática mediadora, 

pois este faz parte da equipe diretiva da escola. b) A coordenação pedagógica é considerada uma 

profissão em vias de construção. c) O início de carreira para os Assistentes Técnico-pedagógicos 

foi conturbado para alguns profissionais que, apesar de formação adequada e experiência no 

campo da educação, não conseguiram se adequar às necessidades da nova função. d) Estes 

profissionais exercitaram a profissionalização docente: alguns com iniciativa própria, outros a 

partir de modelos. e) O trabalho desenvolvido pelo Assistente Técnico-pedagógico no âmbito 

escolar é marcado por questões emergenciais, sendo exercido com pouco ou nenhum 

planejamento para as atividades pedagógicas. f) O trabalho desenvolvido pelo Assistente 

Técnico-pedagógico nas escolas de Santa Catarina está baseado, em sua maioria, numa cultura 

caracterizada pela fração e pela individualização do trabalho. g) A lista de atribuições, 

documento oficial que orienta a prática deste profissional, é apresentada por vinte questões. 

Evidenciou que muitos profissionais não têm clareza de suas ações, tornando-se reféns deste 

documento. h). Existe total relação entre as ações cotidianas dos Assistentes Técnico-pedagógico 

e as atribuições expostas em documento. Entretanto, muitos profissionais não percebem tal 

relação. i) É necessário investimento em encontros de formação continuada e organização de 

Placco e Souza 

(2010), Pinto 

(2011), Geglio 

(2010) 
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grupos de estudo que possam contribuir com alternativas eficazes a uma prática transformadora 

do Assistente Técnico-pedagógico. 

Mal-estar/Bem-estar e 

profissionalização 

docente: um estudo de 

produções acadêmicas 

brasileiras 

 

MACHADO, 

Larissa Araujo 

Bastos 

(2014) 

Dissertação 

Objetivo(s):  

- Compreender e sistematizar as contribuições das produções acadêmicas brasileiras sobre mal-

estar e bem-estar docentes (2007-2011) e sua relação com o processo de profissionalização dos 

professores de ensino fundamental. 

- Compreender o processo de trabalho e de profissionalização docente na educação básica e sua 

relação com o mal-estar/bem-estar docente. 

- Compreender as concepções de mal-estar e bem-estar docente. 

- Analisar as produções acadêmicas que abordam o tema no que diz respeito ao ensino 

fundamental. 

- Indicar as contribuições das produções e concepções de mal-estar/bem-estar docente e de 

profissionalização para a compreensão do processo de profissionalização do professor no ensino 

fundamental. 

Resultado: As produções reforçam o conceito hegemônico de profissionalização adotado pelas 

políticas educacionais contemporâneas, reproduzindo discursos de competências e do professor 

reflexivo, que disseminam a ideia de uma educação pragmática, voltada para o mercado servindo 

às exigências do sistema capitalista. 

 

Portal Capes e na 

Biblioteca Digital 

Brasileira de 

Teses e 

Dissertações 

(BDBTD) dez 

dissertações. 

Iniciação docente na 

Educação Infantil: 

cenários de uma cultura 

profissional 

MARINHO, 

Joseldia de Oliveira 

(2014) 

Dissertação  

Objetivo(s): Compreender como ocorre o processo inicial de construção da cultura profissional 

das professoras principiantes na educação infantil, sob um olhar voltado para os aspectos 

organizacionais e dinâmicos da atividade docente (acontecimentos, interações, práticas, saberes, 

tensões e dilemas). 

Resultado: O caráter multiforme dos achados evidencia que a cultura profissional das 

professoras principiantes tem se constituído a partir da confrontação com as diversas situações 

de imprevisibilidade em suas emoções, rotinas e dificuldades, pedagógicas e administrativas, 

simultaneamente aos dilemas do cuidar e do educar a criança. O estudo revelou que o sentimento 

de solidão tem sido gerado a partir da organização institucional e escolar, a qual não lhes oferece 

condições materiais e pedagógicas para a colaboração e discussão entre os pares. Enfim, entende-

se que a docência na Educação Infantil deve estar baseada numa rede de relações alargadas, 

sendo imprescindível aos principiantes o apoio e a orientação em relação às dúvidas, anseios e 

expectativas, como meio de socialização e ressignificação de sua prática docente. 

 

 

A autonomia de 

professores dos Anos 

MORAIS, João 

Junior Fernandes de 
Objetivo(s):  Não apresentado 

no resumo 
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Iniciais do Ensino 

Fundamental na 

perspectiva da 

profissionalização: 

Legislação Educacional 
 

(2014) 

Dissertação 

- Estabelecer relações entre as concepções de autonomia profissional presentes em tais 

documentos e aquelas discutidas pelos teóricos que abordam o assunto.  

- Identificar e contextualizar os dispositivos legais afetos à temática, além de estabelecer relações 

com o campo da teorização. 

Resultado: Demonstrou que, no âmbito da profissionalização do professor, tal autonomia se 

configura como uma carência ou demanda e não como uma realidade plenamente estabelecida e 

configurada por meio dos dispositivos legais, sendo o caráter dual (profissional/técnico), no que 

se refere ao perfil do professor e da autonomia profissional do mesmo, um grande contribuinte 

para acentuar essa demanda. 

A política de avaliação 

institucional no Ensino 

Superior privado e sua 

relação com a 

profissionalização 

docente 

 

STABILE, Randall 

Freitas 

(2014) 

Dissertação 

Objetivo(s): Analisar a quinta dimensão do CPA, que se refere às políticas de pessoal, as 

carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, seu 

desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho  

Resultado: Com as análises dessa dimensão percebeu-se, pelos resultados verificados no 

relatório da CPA da IES estudada, que o plano de carreira não está implementado, o 

aperfeiçoamento profissional ocorre de forma principiante e as condições de trabalho resumem-

se a análise dos programas de melhoria de vida, que acontecem de maneira incipiente. 

Não apresentado 

no resumo 

As necessidades e 

expectativas das 

professoras-estudantes 

da Pedagogia/PARFOR 

sobre sua formação 

docente frente aos 

desafios da prática 

profissional 

CARVALHO, 

Cristina Pereira 

(2014) 

Dissertação 

Objetivo(s): Compreender as necessidades/expectativas das professoras-estudantes da 

Pedagogia/Parfor (BRASIL, 2009) sobre o contexto de formação docente frente aos desafios da 

prática profissional. 

Resultado: Os resultados ancoraram em duas dimensões de análise. Na dimensão formativa, 

estas professoras destacam as seguintes necessidades: 1º a própria trajetória de formação; 2º a 

falta de preparação anterior e/ou conhecimento (embasamento teórico); 3º os problemas em 

conciliar a formação e o trabalho devido à ¿tripla jornada¿. Indicam, também, algumas 

expectativas, tais como: a) a realização pessoal - ser alguém na vida; b) o processo de 

crescimento intelectual; c) a valorização pessoal - fortalecendo o grau de pertença ao grupo. E, 

na dimensão profissional, os resultados apontam para a necessidade de: 1º refletir sobre as 

práticas pedagógicas e vivenciar novas experiências apreendidas na formação; 2º transformar 

teoria em prática, e a prática em teoria (teorizar sobre a prática); 3º enfrentar as condições de 

trabalho. Quanto às expectativas profissionais: a) valorização e realização profissional; b) 

melhor desempenho e responsabilização quanto ao seu trabalho; e c) melhoria nas condições de 

trabalho e nos planos de carreira. Os resultados apontam para implicações positivas da 

Pedagogia/Parfor no âmbito da formação e da profissão dessas professoras-estudantes, na 

medida em que se está fortalecendo o processo de (re)constituição identitária dessas profissionais 

e possibilitando suprir lacunas no interior da Escola e/ou da sala de aula. 

Teoria das 

Representações 

Sociais/TRS, de 

Moscovici (1978), 

e em autores, que 

se dedicam à 

formação e à 

prática 

profissional, 

como Rodrigues e 

Esteves (1993), 

Nóvoa (1992, 

1995, 1999), 

Abdalla (2006, 

2008, 2011, 

2012), Freire 

(2007). 
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Professores-formadores 

em grupos de formação 

continuada: 

possibilidades e limites 

da profissionalização do 

magistério 

BUDIN, Clayton 

Jose 

(2014) 

Disserttação 

 

 

Objetivo(s): 

- Focalizar o papel e o lugar que os professores de Educação Básica têm desempenhado na 

formação continuada docente.  

- Compreender o modo como tal proposta formativa (os GF) se insere e se relaciona com a 

configuração atual do mercado de formação de professores. 

Resultado: O estudo revelou que diversas ações são desempenhadas pelo professor formador 

no sentido de ocupar um papel ativo na formação de seus pares, pois essa figura se insinua em 

várias iniciativas, de modo que o professor passa a ter um papel protagonista e ocupar um lugar 

de destaque na formação docente. 

 

Não apresentado 

no resumo 

Políticas de formação 

docente para a educação 

profissional técnica na 

área de saúde, na 

perspectiva da reforma 

sanitária 

TORREZ, Milta 

Neide Freire Barron 

(2014) 

Tese 

 

Objetivo(s): Analisar as contribuições e limites destas políticas na perspectiva da Reforma 

Sanitária como parte das lutas sociais pela democratização da sociedade brasileira com ênfase 

nas áreas de saúde e educação, entendidas como bens públicos, a partir das bases político-

conceituais dos Cursos de Capacitação Pedagógica para Instrutor/Supervisor Área de Saúde, 

Formação Pedagógica em Educação Profissional na Área de Saúde: Enfermagem e Formação 

Docente em Educação Profissional na Área de Saúde (curso piloto), voltados para os 

profissionais de saúde e demais graduados que atuam como docentes, prioritariamente nas 

Escolas Técnicas de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), como componentes que foram 

dos projetos Larga Escala, Profae e Profaps. 

Resultado: O estudo identificou, a partir da materialidade da formação docente para a EPTNM 

em saúde, contribuições e limites do desenvolvimento histórico da formação docente promovida 

no âmbito dos serviços públicos de saúde, na perspectiva da Reforma Sanitária como parte de 

uma reforma social, potencialmente contribuintes para a construção de uma política de 

profissionalização docente para a EPTNM ainda não existente no país, em discussão no interior 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para esse campo, frente à necessidade de construção de 

novas iniciativas, fruto da vontade coletiva, que superem a polarização hoje existente e 

potencializem novas relações de força no campo democrático da educação e saúde.  

Não apresentado 

no resumo 

Egressos do curso de 

licenciatura plena em 

Educação Física da 

UFES (1995 - 2002): 

aspectos da sua 

trajetória formativa e 

profissional 

MARTINS, Maria 

Luiza Raphael Del 

Rio 

(2014) 

Dissertação 

Objetivo(s): Acompanhar egressos do curso de Licenciatura Plena em Educação Física do 

Centro de Educação Física e Desportos (Cefd), da Universidade Federal do Espírito Santo 

(Ufes), no período de 1995 a 2010. 

Resultado: A pesquisa localizou 80% do universo desses egressos, mas responderam aos 

questionários 33,67%, aproximadamente um terço. De maneira geral, relacionando a formação 

inicial desses sujeitos com sua a entrada no mercado de trabalho, para a grande maioria, a 

formação inicial ajudou (94%), preparou (67%) para atuar profissionalmente na área, bem como 

teve influência na escolha por atuar no campo da Educação Física em que trabalha no momento 

Não apresentado 

no resumo 
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(67%). Destaca-se que o campo de atuação significativamente mais ocupado por esses egressos 

é a área da educação formal, nas redes particulares, estaduais, municipais e/ou federais de ensino. 

O tutor nos cursos de 

Pedagogia da 

Universidade Aberta do 

Brasil: características 

da tutoria e aspectos da 

profissionalização 

 

OLIVEIRA, 

Francisnaine 

Priscila Martins de 

(2014) 

Tese 

 

Objetivo(s):  
- Identificar e caracterizar a tutoria dos cursos de Pedagogia das IES públicas parceiras da UAB.  

- Investigar e analisar como e em que condições, nesses cursos, o tutor constitui sua 

profissionalização como um agente da formação inicial de professores. 

Resultado: O estudo demonstrou que, embora seja atribuída autonomia às instituições no que 

se refere à organização da tutoria e ao processo de seleção de tutores, o modelo de tutoria 

preconizado pela UAB, constituído de professores e tutores (presenciais e a distância), vem 

sendo adotado pelas instituições parcerias que oferecem os cursos de Pedagogia investigados. 

Percebemos ainda que as funções e as atribuições conferidas ao tutor, especialmente ao tutor a 

distância, caracterizam-se como docentes e, para desempenha-las, o tutor deve mobilizar e 

construir um conjunto de saberes docentes, incluindo aqueles necessários ao exercício da 

docência na educação a distância. Entretanto, embora exerça a docência, a importância do tutor 

não tem sido acompanhada do devido reconhecimento do papel docente que desempenha, tanto 

no que se refere às condições precárias de trabalho, vínculo institucional e remuneração a que 

está submetido quanto à falta de autonomia e participação no desenvolvimento das disciplinas. 

Essas condições precárias e adversas tem comprometido a construção da identidade profissional 

e, consequentemente, a profissionalização do tutor. 

Teorias de 

educação a 

distância 

O desenvolvimento da 

profissionalização 

docente: histórias de 

professores dos anos 

iniciais do ensino 

fundamental 

OLIVEIRA, Maria 

do Socorro Brito de 

(2015) 

Dissertação 

Objetivo(s):  

- Investigar o processo de desenvolvimento da profissionalização do professor que atua nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental.  

- Identificar como os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental concebem a profissão, 

identificar aspectos da formação que concorrem para a profissionalização docente e descrever 

as condições de exercício da profissão docente de professores que atuam nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental 

Resultado: Os dados revelam   narrativas que explicam como as professoras concebem a 

profissão, quais aspectos da formação concorrem para a profissionalização docente e em que 

condições as professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental exercem. 

 

Nóvoa (1992); 

Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2003); 

Romanowski 

(2007); 

Brzezinski 

(1993); Veiga 

(1998); Penin 

(2009); Perrenoud 

(1999);  

Concepções de trabalho 

e profissionalização 

docente: sua redução à 

ação empreendedora 

RAIMANN, 

Elizabeth 

Gottschalg 

(2015) 

Tese  

Objetivo(s): responder as seguintes questões: Quais concepções de trabalho e de 

profissionalização docente estão presentes nos documentos oficiais? Para quê e para quem se faz 

necessária a profissionalização docente?De que maneira o empreendedorismo se apresenta 

nestes documentos e como afeta o trabalho docente? 

Análise Crítica do 

Discurso (ACD). 

UNESCO, 

Governo Federal, 

Confederação 
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Resultado: Demonstrou que o fenômeno trabalho e profissionalização docente desvela a feição 

empreendedora do trabalho do professor e a cultura empreendedora, antes presente no âmbito 

empresarial, passa à universidade e, sem pedir licença, entra nas escolas públicas, via política 

econômica do Governo Federal implementando sua política educacional, com o Plano de 

Desenvolvimento da Educação. 

Nacional dos 

Trabalhadores na 

Educação,  

Espectros da 

profissionalização 

docente nas políticas 

curriculares para 

formação de 

professores: um Self 

para o futuro professor 

 

OLIVEIRA, 

Veronica Borges de 

(2015) 

Tese 

 

Objetivo(s):  
- Compreender os discursos da profissionalização docente em sua tentativa de projeção de 

identidades para o futuro professor.  

- Oportunizar a de-sedimentação dos processos hegemônicos com vistas a evidenciar as 

contingências que atuaram, através de atos de poder, para a cristalização de certos sentidos, nesse 

caso o da profissionalização docente. 

Resultado: Revelou uma disputa discursiva tentando traduzir-desconstruir sentidos, numa 

radical contextualização, que escapem à lógica essencialista cuja positividade tende ao 

fechamento dos processos de significação no campo das políticas curriculares para a formação 

de professores. 

 

A Teoria do 

Discurso de 

Ernesto Laclau e 

as incorporações 

dessa perspectiva 

ao campo do 

currículo por 

Alice Casimiro 

Lopes e Elizabeth 

Macedo são os 

aportes teórico-

estratégicos dessa 

investigação. 

Portal de 

Periódicos da 

Capes; ANFOPE; 

CAPES. 

Formação docente e 

profissionalização sob a 

ótica de pós-graduandos 

stricto sensu em 

administração de duas 

universidades federais 

NARCISO, Eliza 

Rezende Pinto 

(2015) 

Dissertação  

Objetivo(s):  
- Resgatar aspectos importantes sobre a docência, incorporando à literatura nacional as teorias 

da educação sobre a profissionalização docente, sendo esta, baseada na constituição de saberes 

reflexivos sobre o exercício da docência.  

- Identificar aspectos da profissionalização na fase de formação inicial, entendida como a pós-

graduação em administração. 

Resultado: Identificou que a formação pedagógica de docentes para o ensino superior é assunto 

pouco abordado nas políticas públicas brasileiras. 

Não apresentado 

no resumo 

Desenvolvimento 

profisssional docente e 

formação continuada: 

Uma análise do projeto 

Professor Aprendiza na 

SANTANA, Joyce 

Costa Gomes de 

(2015) 

Dissertação 

Objetivo(s): Analisar a concepção de formação continuada do projeto Professor Aprendiz, sua 

repercussão na prática pedagógica e nos processos de profissionalização docente na 7ª 

Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, em Canindé, Ceará, no período de 

2010 a 2013. 

Não apresentado 

no resumo 
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7ª Coordenadoria 

Regional de Educação 

Resultado: Demonstrou que os projetos de formação, liderado pelos pares, a serem 

desencadeados na escola devem possibilitar a participação coletiva dos educadores, a reflexão 

sobre os fundamentos necessários à docência e a relação desses fundamentos com a experiência 

docente de cada profissional, suas histórias de vida, de trabalho, de luta pela valorização da 

profissão; 

Práticas pedagógicas na 

educação de crianças de 

zero a três anos de 

idade: concepções 

acadêmicas e de 

profissionais da 

educação 

SILVEIRA, Telma 

Aparecida Teles 

Martins 

(2015) 

Tese 

 

Objetivo(s): Compreender as concepções acadêmicas e de profissionais da educação acerca das 

práticas pedagógicas na educação de crianças de zero a três anos de idade. 

Resultado: Percebeu-se que no campo acadêmico abordagens pautadas no campo da sociologia 

da infância, pedagogia da infância e da prática pedagógica reflexiva pragmática. Na perspectiva 

de 82 profissionais da educação (professoras e agentes educacionais), que atuam em creches do 

município de Senador Canedo as práticas pedagógicas se apresentam de modo contraditório e 

há uma intensa separação entre a teoria e a prática. Vê-se materializar historicamente a ideia de 

que na creche deve ter somente o cuidar e, na pré-escola, o educar, ou ainda, o cuidado como 

ação específica de agentes educacionais e a educação como algo realizado pelo/pela professor/a. 

Não apresentado 

no resumo 

Discursos sobre o mal-

estar e o bem –estar 

docente e os processos 

de formação e de 

profissionalização dos 

professores da Educação 

Básica 

 

FERREIRA, 

Marilda de Lima 

Oliveira 

(2015) 

Dissertação 

 

Objetivo(s):  

- Analisar e compreender as relações entre o mal-estar e o bem-estar docente e os processos de 

formação e de profissionalização dos professores da educação básica, construídas nos periódicos 

Qualis A e B, no período de 2010-2015 (1º semestre) da região sul do Brasil.  

- Compreender a universidade pública brasileira e sua configuração na atualidade, como 

contexto privilegiado da formação e da profissionalização; b) analisar a trajetória da formação e 

da profissionalização de professores da educação básica no Brasil, levando em conta a legislação 

que regulamenta esses processos; c) sistematizar e analisar os conceitos de mal-estar e bem-estar 

docente, buscando apreender sua historicidade nas produções estrangeiras e nacionais; d) 

analisar a produção brasileira dos periódicos em educação, com foco nas abordagens 

epistemológicas explicitadas e nas relações que os autores estabelecem entre mal-estar e bem-

estar e os processos de formação e de profissionalização dos professores, percurso desenvolvido 

para compreender as relações entre mal-estar e o bem-estar docente com os processos de 

formação e de profissionalização dos professores da educação básica, explicitadas nas 

publicações dos periódicos qualis A e B, no período de 2010-2015 (1º semestre) da região sul 

do Brasil, particularmente nos periódicos: Revista e Realidade, Revista Por Escrito e Revista 

Cadernos de Pesquisa, período 2010-2015 (1º Semestre). 

Resultado: A análise possibilitou compreender que os discursos construídos nos periódicos 

qualis A e B podem ser assim resumidos: a) mal-estar e bem-estar na educação básica não é tema 

recorrente nas publicações; b) é quase ausente a discussão do tema na perspectiva crítica contra-

hegemônica. 

Não apresentado 

no resumo 
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Representações Sociais 

dos estudantes de 

Gastronomia sobre os 

saberes necessários para 

a formação profissional 

GONÇALVES, 

Maria de Fátima 

Duarte 

(2015) 

Dissertação 

 

Objetivo(s): Analisar as representações sociais de estudantes do curso Superior Tecnológico de 

Gastronomia a respeito dos saberes necessários para a formação profissional. 

Resultado: As representações sociais dos estudantes de Gastronomia indicam que há, ainda, 

uma fragilização do status profissional dos estudantes e, também, da atuação dos professores no 

curso. Acentuam-se conflitos/tensões, que são inerentes ao trabalho interativo que exercem, e, 

também, algumas vezes, faltam recursos/meios para superá-los. 

Moscovici (2012), 

Tardif (2006) 

TRS 

(MOSCOVICI(20

12), (BARDIN, 

(2007). 

 

O estágio curricular em 

Letras da UFMA e a 

profissionalização 

docente  

 

MONTEIRO, 

Ednete Gomes 

(2015) 

Dissertação 

Objetivo(s):  

- Perceber de que forma o componente curricular “estágio” pode contribuir para a formação do 

profissional da educação.  

- Analisar o Estágio Curricular do curso de Letras da UFMA desenvolvido no Colégio 

Universitário como expressão da articulação de saberes curriculares e das ciências da educação, 

na construção da profissionalização docente. 

Resultado: Os resultados da pesquisa indicaram que os alunos de Letras apresentam 

dificuldades em perceber como os saberes curriculares devem se articular com os das ciências 

da educação, ainda que percebam o valor atribuído a esses saberes. 

Freire (2002); 

Ramalho (2003 

Tardif (2013); 

Veiga & Rezende 

(2000) e outros 

LDB nº 4.024/ 61, 

Lei da Reforma 

Universitária 

5.540/ 68, LDB nº 

5692/ 71, LDB nº 

9394/ 96 e suas 

reformulações 

posteriores,  
As dimensões 

pedagógica, didática, 

tecnológica e científica 

que impactam e 

subsidiam na formação 

e no desenvolvimento 

profissional dos 

professores do século 

XXI no Brasil e em 

Portugal. 

NASCIMENTO, 

Franc Lane Sousa 

Carvalho  do 

(2015) 

Tese  

Objetivo(s): Estudar, em uma perspectiva comparativa, os cursos de formação inicial de 

professores do Brasil e de Portugal, tendo em vista o desenvolvimento profissional e a 

importância das dimensões pedagógica, didática, tecnológica e científica. 

Resultado: Os resultados da pesquisa apontaram diferenças e semelhanças entre os cursos de 

formação de professor, no Brasil e em Portugal. 

Freire (1996); 

Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2004); 

Saviani 2008); 

Nóvoa (1997); 

entre outros. 

Formação e 

profissionalização 

docente: Análise do 

Programa especial de 

Formação Pedagógica 

REMOR, Clovis 

Ricardo 

(2015) 

Dissertação 

 

Objetivo(s):  

- Discutir os limites e as possibilidades dos programas especiais de formação pedagógica, 

tencionados pelas concepções de formação e certificação.  

Não apresentado 

no resumo 
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da UTFPR – Câmpus 

Medianeira 

 

 - Contextualizar a trajetória sócio histórica e legal dessa formação, focalizar o debate que se 

coloca no campo político e educacional e os embates existentes entre a oferta de formação 

especial pedagógica e a real necessidade de professores habilitados. 

Resultado: Buscou-se paridade de resultados pela análise de pesquisas correlatas acerca do 

perfil de cursistas de programas especiais de formação pedagógica, para, em fim, contextualizar 

a trajetória sócio-histórica e legal dessa formação, focalizar o debate que se coloca no campo 

político e educacional e os embates existentes entre a oferta de formação especial pedagógica e 

a real necessidade de professores habilitados. 

 

 

 

 

 


