
A FORMAÇÃO CONTINUADA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E 
PROFISSIONALIZAÇÃO DO PROFESSOR, UM ESTUDO A PARTIR DA 
PRODUÇÃO DO GT 8 DA ANPED. 
 
JULIO ANTONIO MORETO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINAS E 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UNICAMP_LAGE).  
 
 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar os resultados de um estudo sobre as 
pesquisas socializadas nas Reuniões Anuais da ANPEd – mais precisamente no 
Grupo de Trabalho 8 – Formação de Professores – no período de 2001 a 2007, cujo 
teor diz respeito especificamente à formação continuada dos professores da escola 
pública, do Ensino Fundamental. O intuito da pesquisa foi estudar como são 
tratados os professores enquanto profissionais da educação e como esses trabalhos 
concebem a qualificação e a profissionalização dos professores. Para tanto, foi 
realizado: a) um levantamento das formas de participação e de socialização da 
produção das referidas reuniões; b) um levantamento dos trabalhos e pôsteres em 
relação ao tema desta pesquisa; c) a leitura das referidas pesquisas e o 
levantamento de dados que fossem importantes e reveladores para a hipótese 
inicial; e e) levantamento dos temas e subtemas para a organização da análise. A 
produção de GIROUX (1997), SOUZA (2005 e 1996), ARROYO (2002) e CUNHA 
(1980) deram a sustentação teórica. O que se verificou é a existência de trabalhos 
que discutem a formação continuada dos professores, inclusive indicando 
possibilidades de desenhos de políticas públicas para a área, contudo nos 
ressentimos de pesquisas sobre a profissionalização dos professores que fizesse a 
interlocução, por exemplo com a sociologia das profissões e a sociologia do 
trabalho, pois a faziam a partir de referenciais da pedagogia, o que não diminui o 
mérito da pesquisa, porém outros olhares ampliariam as possibilidades da 
concepção da profissão de professor. 
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            O estudo da profissão de professor, a partir da sua formação, no caso, a 

formação continuada significa compreender como é que este profissional se 

constitui no seu trabalho.

INTRODUÇÃO 

[1] O objetivo é estudar os trabalhos apresentados nas 

Reuniões Anuais da Associação Nacional de Pesquisas em Educação – ANPEd, por 

ter “se tornado referência para acompanhamento da produção brasileira no campo 

educacional”[2]

            No mundo contemporâneo as profissões se constituem, via de regra, a 

partir da adequação ao mercado de trabalho.  As marcas de uma acumulação 

 – mais precisamente através da produção do Grupo de Trabalho 8 – 

Formação de Professores, no período 2001 a 2007, cujo teor diz respeito 

especificamente à formação continuada dos professores da escola pública básica, 

do Ensino Fundamental, para pesquisar como são tratados os professores enquanto 

profissionais da educação – sua qualificação e profissionalização.   



flexível caracterizam as relações do mundo globalizado, em que os cidadãos se 

subordinam à lógica da meritocracia, da individualização dos trabalhadores, em que 

pela globalização, existiria a produção e reprodução de condições para a 

subordinação e dissolução do indivíduo. (IANNI, 2003: 21)  

Enquanto profissional da educação, o professor constrói conhecimento que é 

social, na interação com outros sujeitos, na constituição da sua condição humana: 

pelo trabalho que realiza com intencionalidade, planejamento, a partir da 

possibilidade de apreender as relações que se estabelecem na construção da 

história cotidiana, pelo ofício que extrapola a condição de artífice para profissional, 

para uma “humana docência”, presente na “dinâmica histórica da aprendizagem 

humana, do ensinar e aprender a sermos humanos”. (ARROYO, 2002: 53). 

A constituição do ofício se dá na disciplina necessária, a partir das atividades 

da profissão em que o Estado concede o direito a exercê-la, através da 

escolarização, da licenciatura, do reconhecimento, do registro profissional.  As 

profissões seriam como coletivos que têm os mesmos valores e ética de serviço à 

comunidade, em que seus estatutos originam-se da ciência e da prática na 

identificação e resolução de problemas.  (RODRIGUES, 2002: 131) 

O vínculo da profissão de professor com estas concepções indicaria a 

possibilidade de estudo do seu ofício, o que demandaria apreender o significado 

deste trabalho que tem na certificação – através dos diplomas e certames 

universitários – a marca das necessidades contemporâneas; todavia em oposição 

há a possibilidade de construção de um ofício, de uma profissionalização dos 

professores através das solidariedades que são estabelecidas nos vínculos entre os 

trabalhadores nas escolas, nos momentos de formação, como construção da 

identidade que daria o reconhecimento de professor.   

                É possível apreender duas concepções que disputam pela definição do 

que seja a profissão: uma diz respeito aos saberes, as atitudes a partir dos 

conhecimentos formais, da certificação; e outra trataria da profissão a partir no 

processo de trabalho em grupo e “das solidariedades construídas nas relações de 

trabalho”, das qualidades pessoais, da expertise.  (SOUZA, 2005: 207) 

            O que comporia as ações de profissionalização do professor seria a 

articulação apontada pela autora, assim como de um estatuto: com carreira, 

salários condizentes à importância deste profissional, com condições de trabalho 



que passariam por uma jornada integral e dedicação exclusiva, que incluiria 

momentos para a formação continuada. (FREITAS, 2007:1223)   

            A exigência da formação continuada dos professores se expressa através 

de um discurso, muitas vezes, em que estes são os culpados pelo fracasso da 

escola, pela sua má qualidade (ARROYO, 1999: 146); o que advém da forma como 

se constituem as relações contemporâneas dos profissionais com seu ofício. 

(SOUZA, 2005: 209). A desqualificação dos professores da escola pública, enquanto 

uma prática para torná-los culpados de um fato político, social e histórico produzido 

nas desigualdades das relações, colabora com  um discurso que se origina da falta, 

da carência, da necessidade de colocar em antagonismo a formação inicial x 

formação continuada, ou de hierarquizá-las, com a intenção de que a titularidade 

do professor para o exercício da sua profissão – através de cursos de curta 

duração, certificação por acúmulo de escolarização – seria a redentora desta 

situação, quando os desenhos das políticas públicas para a formação do professor 

muitas vezes se esquecem de que as profissões se estabelecem a partir de uma 

cultura, de que a cultura juntamente com a política, a história constituiria o que é 

humano nos sujeitos. 

            Apartada desta questão cultural, de que na constituição humana a cultura 

está presente enquanto aglutinadora das referências sociais, a formação que se 

afasta desta perspectiva se constitui em “semiformação”, quando a cultura se 

transforma em um valor que em si mesmo e se absolutiza. (ADORNO, 1996: 389) 

  

            No período pesquisado, houve um total de 178 trabalhos e pôsteres 

apresentados nas sete Reuniões Anuais. Deste, 29 têm em seu título a expressão 

formação continuada de professores, o que significa 16,2% da produção do GT, no 

período pesquisado. Dois trabalhos não foram computados, pois apesar de 

pesquisarem a formação continuada de professores – um deles é sobre uma escola 

pública e uma particular; e o outro trata de uma escola comunitária.  Assim o total 

foi de vinte e sete trabalhos, conforme o ANEXO I. Essa porcentagem indica que o 

estudo sobre esse tema se impõe “irreversivelmente”, por ser uma expressão 

recente entre nós.  BITTENCOURT (2006: 66). Assim como em CARVALHO & 

SIMÕES (2002) encontramos alusão a um número reduzido de pesquisas nesta 

área (p.171)    

A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES NOS TRABALHOS DO GT 8 



A seguir, apresentaremos os temas por nós construídos para análise do 

material. 

TEMA I: CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

1.a: 

            JACOBUCCI 

As concepções e práticas de formação continuada 

et. al. (2007), BERNARDO (2004), MACHADO (2005) e 

TERRAZAN et. al.

Os propósitos de formação que têm a concepção por nós denominada de 

 (2005) recuperam, de alguma forma, as concepções de formação 

continuada desde a década de 1980: o modelo clássico, o práticoreflexivo e o 

emancipatóriopolítico; os cursos de reciclagem, de treinamento e capacitação, 

sendo esta a ação mais utilizada até os dias atuais.  SANTOS (2003) afirma a 

descontinuidade das ações de formação. 

despreparo

As formas de trabalho que “reafirmariam as exigências de formação 

permanente”, imposta pela globalização que, desta concepção do ofício de 

professor, o faz adoecer, se estressar, inclusive porque as políticas colaboram para 

a descontinuidade das ações de formação continuada, pois dependem das 

burocracias e das ações que visam a “funcionarização” através inclusive de 

acréscimos de escolarização, acúmulo de certificação, para a sua profissionalização. 

(SOUZA, 2005: 209) 

, um termo pejorativo que culpabiliza o professor pelo fracasso da 

escola pública e indica a formação continuada como antídoto, inclusive em oposição 

à “ineficácia” da inicia, adviria, também, conforme em NUNES (2005) da 

desvalorização, insatisfação e estresse dos professores, como consequência das 

condições de trabalho.  

            BUENO (2001), SILVA (2001), SANTOS (2003), AZEVEDO (2004), 

BERNARDO (2004), BERTOLO (2004), SANTOS (2004), SILVA (2004), ALMEIDA 

(2005), AMBROSETTI & RIBEIRO (2005), AZEVEDO & ANDRADE (2005), LADE 

(2005), NUNES (2005), SANTOS (2005), TERRAZAN 

1.b: Da reflexão à concepção crítico-dialética 

et. al. (2005),  AGUIAR 

(2006), AZAMBUJA (2006), RANGEL (2006), COQUEMALA (2007), DELBONI (2007) 

e GALINDO & INFORSATO (2007)  estudam a formação continuada enquanto 

possibilidade de  reflexão sobre a prática; reflexão sobre o vivido, sobre os saberes 

e conhecimentos adquiridos na vivência do cotidiano; diferentes momentos e 

instâncias em que há trocas entre professores; reflexão na prática para a 



reconstrução social; formação a partir do saber-fazer “experiência” que o professor 

produz; um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas; reflexão docente 

sobre sua função laboral; professor reflexivo, ou seja, aquele que amplia sua 

consciência através da própria prática.. 

            Suas referências são NÓVOA (1995a, 1995b, 1998a E 1998b), SCHÖN 

(1992 e 2000), PERRENOUD (1993, 1997, 1999), ZEICHNER (1993, 1997) e 

TARDIF (2001), que sustentam a concepção de professor 

  

reflexivo os que 

constroem saberes do seu fazer a partir da reflexão da prática.        SANTOS (2004 

e 2005) e JACOBUCCI (op.cit.) em contraposição concebem os professores como 

“agentes sócio-político”, em uma perspectiva criticodialética, da capacidade 

“sensibilizar-se, de ler, dialogar, escutar a infância e a adolescência?  Cultivar nos 

educadores(as) o hábito de refletir sobre o real é necessário, porém não 

secundarizar outros traços de uma autoformação formadora.” (ARROYO, op.cit

            O professor autônomo na sua ação docente constrói a possibilidade da 

qualificação profissional, enveredando para a profissionalização, como caminho 

para incorporar à perspectiva reflexiva o fato de poderem  

.: 

45-6) 

combinar teoria, imaginação e técnicas.  Além disso, os 
sistemas  escolares públicos deveriam cortar suas relações 
com instituições de treinamento de professores que 
simplesmente formam técnicos, estudantes que funcionam 
menos como estudiosos e mais como funcionários.  [...] mas é 
apenas um pequeno antídoto quando comparado com o 
analfabetismo e incompetência crítica que estes professores 
com freqüência reproduzem em nossas escolas. (GIROUX, 
1997: 40) 

            A concepção “crítica-dialética” contribui para a construção da “cidadania 

ativa” (SOUZA, 1996), diferentemente de políticas que destroem as possibilidades 

de construção desta cidadania, na perspectiva das competências que individualizam 

os sujeitos. 

            A escola, como local privilegiado, mas não o único, para acontecer a 

formação dos professores pode contribuir para ações coletivas que se apresentam 

como possibilidades juntamente com a formação continuada na perspectiva 

“críticodialética” para a profissionalização do professor. 

1.c: Escola, Coletivo e Relações Sociais 



            Buscamos pelas pesquisas em que havia relatos de entrevista, pois nela os 

professores podem falar e escutar, interagir com o entrevistador, como nos 

trabalhos de BERNARDO (2004), BERTOLO (2004), e NUNES (2005).   

            Há os que se referenciam às entrevistas sem aparecer a fala das 

professoras, ou então o resultado da entrevista está expresso através de gráficos: 

SANTOS (2003, 2004 e 2005), AZEVEDO (2004), LADE (2005), MACHADO (2005), 

TERRAZAN et.al.op.cit

            A escola, os coletivos aparecem ainda em textos para pôster; trabalho de 

revisão bibliográfica; de análise documental; e relatos de pesquisas de mestrado e 

doutorado: BUENO (2001), SILVA (2001), ALMEIDA (2005), AMBROSETTI & 

RIBEIRO (2005), AZEVEDO & ANDRADE (2005), ISHIHARA (2005), AGUIAR (2006), 

AZAMBUJA (2006), COQUEMALA (2007),  JACOBUCCI 

.) que estuda um determinado componente curricular e não a 

escola. (2005), TEIXEIRA (2005), INFORSATO & GALINDO (2006) e 

RANGEL (2006). Exceção feita a MACHADO ( 

et. al

            A garantia de espaço para a formação dos professores na escola faz 

avançar a questão do local privilegiado para esses encontros e os professores se 

constituem em sujeitos coletivos ao recuperarem o que existe da relação entre o 

espaço privado (do trabalho) e o público onde se expõem, são vistos, ouvem e são 

ouvidos, é “o espaço da participação política. [O trabalho coletivo] recompõem o 

acesso à fala, à 

. (2007) e 

RHEINHEIMER (2007),  

práxis, à participação.”  (SOUZA, 1996: 131-32)                      

TEMA 2: PROFISSÃO DE PROFESSOR 

            A profissão está ligada ao cotidiano. Os autores estudam a atuação do 

professor, em que a prática, as experiências, as habilidades constituiriam o campo 

profissional, no caso para a qualificação dos professores aparecem como: 

2.a: As pesquisas e a profissão  

exercício 

da função, prática docente, da realização do trabalho de professor, investigadores 

sobre os problemas de ensino, as práticas dos sujeitos.

Em SILVA (2001), BERNARDO (2004), ALMEIDA (2005), RHEINHEIMER 

(2007) e JACOBUCCI 

 É o caso de: BUENO 

(2001), AZEVEDO (2004), LADE (2005), AZEVEDO & ANDRADE (2005), AGUIAR 

(2006), DELBONI (2007) e COQUEMALA (2007).       

et. al. (2007) – pelas expressões: formação para atuar na 



profissão; modos de ser e estar na profissão docente; desenvolvimento profissional 

dos professores – 

Jà BERTOLO (2004); AMBROSETTI & RIBEIRO (2005); MACHADO (2005); 

TEIXEIRA (2005), TERRAZAN 

reconhecem a concepção de profissionalização, apresentada 

juntamente com os autores que lhes dão suporte teórico. 

et. al. (2005): amadurecimento profissional dos 

educadores; um bom profissional, exigências de outros domínios científicos; 

mediação entre convicções pedagógicas, currículo oficial, formação profissional...

Ainda GALINDO & INFORSATO (2007); INFORSATO & GALINDO (2006); 

RANGEL (2006); ISHIHARA (2005); NUNES (2005); AGUIAR (2006); SANTOS 

(2003, 2004 e 2005): 

 – 

estudam a profissão e em alguns momentos referem-se a autores enquanto 

arcabouço teórico.     

crescimento pessoal e o desenvolvimento profissional;  a 

formação dos professores, em geral, situa-se aquém das exigências requeridas em 

relação ao profissional; formação permanente; das novas exigências, da adaptação 

às inovações,  flexibilidade, criatividade; identidade profissional; sistema que visa 

solucionar problemas encontrados na prática pedagógica ou então, como uma 

simples requalificação dos docentes e seus; processos formativos e decisões 

pessoais; autonomia profissional; ideal de profissional que se queira alcançar 

mediante processos formativos;

            Os trabalhos e pôsteres estudados referem-se à profissão de professor, não 

obstante inexiste uma pesquisa que se ampare nos estudos da sociologia das 

profissões, da sociologia do trabalho.   

 –  contemplam uma discussão teórica, sustentado 

os estudos deste grupo, contudo não explicitam que são os teóricos. 

            AMBROSETTI & RIBEIRO (2005); ISHIHARA (2005); INFORSATO & 

GALINDO (2006); AZAMBUJA (2005); AGUIAR (2006) e NUNES (2005) estudam a 

atuação dos formadores dos professores, e a universidade aparece como uma das 

instituições nesta ação de formação, assim como há trabalhos que afirmam a 

importância  de uma análise das necessidades dos professores, também uma pré-

disposição tanto de “formandos” como “formadores” para a efetivação da 

formação.     

2.b: Quem forma os professores 

            O papel reservado ao formador dos professores engloba, em uma 

perspectiva acadêmica, além da universidade, o próprio professor para atuar na 

perspectiva do formador  dos professores.   



            Localizamos trabalhos que estudam o papel da universidade nesta 

formação continuada de professores: um esforço interinstitucional, estando fora da 

escola, um lócus especializado de “produção do conhecimento”; assim como os ISE 

atuando mais na “certificação do que na qualidade da formação”; bem como podem 

atuar como coadjuvantes nesta formação, juntamente com outras instituições: 

AZEVEDO & ANDRADE (2005); BERNARDO (2004); AMBROSETTI & RIBEIRO 

(2005);  LADE (2005);  TERRAZAN 

2.c: A Universidade e a Formação continuada dos professores 

et. al.

             A universidade como espaço de formação dos professores indica: 

aproximar o conhecimento do ofício, da necessária 

 (2005) e SANTOS (2003, 2004 e 2005).  

            

expertise para a consecução da 

qualificação que levaria à profissionalização; e amplia a demanda por formação.  

Tanto na universidade como na escola existe um espaço de construção profissional 

da cultura como constituinte humano de “integrar o pensamento e a prática, e 

assim destacamos a essência do que significa encarar os professores como 

profissionais reflexivos.” GIROUX (p.161) [grifos nossos], em oposição à 

globalização. 

            As pesquisas que tratam deste assunto são: RANGEL (2006); NUNES 

(2005); SANTOS (2005); e SCHEIBE (2003) – onde a não ser o primeiro dos quatro 

trabalhos, que traz o texto da legislação, os demais se colocam na defensiva 

política de uma carreira para o magistério através de ações que tratariam da 

profissionalização do professor, na busca por uma qualidade da educação, do 

desenvolvimento pessoal e profissional, indissociada do ofício do professor. AGUIAR 

(2006) e BERTOLO (2006) discutem a carreira numa perspectiva de processo, 

constituído por etapas. INFORSATO & GALINDO (2006) afirmam que as ações nesta 

perspectivas são “muito tímidas” nos municípios, “principalmente os de pequeno 

porte”.  

2.d: Carreira docente – magistério – estatuto – profissionalização   

            O panorama descrito dá a configuração em que se encontra o tema da 

discussão da implantação da carreira do magistério para a sua profissionalização, 

ao lado da formação continuada, da sua qualificação, com necessidade de 

implantação de um estatuto da profissão.            

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



A concepção de Formação Continuada expressa nos trabalhos da ANPEd 

apresenta discussões e problematizações que, também, encontramos  em parte do 

nosso referencial teórico: o racionalismo, a técnica, a reflexão da prática,  até uma 

perspectiva atual incorporando a questão sócio-histórica;  a concepção 

críticodialética.  

A profissão docente aparece como a necessidade da identidade profissional, 

através da autonomia do exercício da profissão que passaria por: habilidades, 

experiência, prática e desenvolvimento profissional.   Seria no exercício da função, 

na prática docente, da realização do trabalho de professor, das práticas dos 

sujeitos, que encontramos a discussão sobre a profissão do professor que se 

consubstanciaria em atividades, atitudes e práticas.   O estatuto, também, se 

reveste de importância na garantiria da qualificação para a profissão. Nos 

ressentimos de uma interlocução com  a sociologia das profissões e a sociologia do 

trabalho – p.ex.:da competência para a expertise e da identidade construída nas 

relações solidárias, pois os textos referenciaram-se na ciência  pedagógica, o que 

não diminui o mérito da pesquisa, porém outros olhares ampliariam as 

possibilidades da concepção da profissão de professor.  

Esse profissional é formado nos coletivos dos professores, nas escolas, junto 

à universidade que tem um papel de (re)construção e sistematização do 

conhecimento,  no sentido de se aproximar da escola, das necessidades dos 

professores, na propositura de ações formativas.  

Os trabalhos constituem-se em referenciais para a construção de desenhos 

de políticas para a área, no sentido de que a profissão de professor se estabeleça, 

para além de: momentos de formação continuada com o objetivo da escolarização; 

do preenchimento de lacunas da formação inicial; mas, sim, ações que busquem a 

constituição da profissionalização desta profissão.     

ADORNO, T. .  “Teoria da Semicultura”.  Trad. Newton R. Oliveira, Bruno 
Pucci e Cláudia B. M. de Abreu.  
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ANEXO I 

LISTA DOS TRABALHOS ESTUDADOS NESTA PESQUISA 
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