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RESUMO 
 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar o estado de conhecimento das 
pesquisas sobre formação de professores no Brasil, tendo por base autores como 
ANDRÉ (2010), NÓVOA (2011), e GATTI (2014).  A partir deste estudo, visamos 
delinear a formação de professores enquanto objeto de uma ciência, configurando-
se na constituição de um campo de estudos autônomo. Realizamos um 
levantamento bibliométrico da produção científica sobre formação de professores, 
com base em artigos disponíveis na base de dados Scopus, do Banco de Dados da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Foram 
coletados estudos publicados no Brasil no período de 2014 a 2016, sendo 
considerados para análise quantitativa e qualitativa dos dados as seguintes partes 
destes trabalhos: resumo, metodologia e referências. A fim de detectar teorias e 
métodos dominantes na área, levamos em consideração os critérios estabelecidos 
por GARCÍA (1999), os quais são: existência de objeto próprio; utilização de 
metodologia específica; uma comunidade de cientistas que define um código de 
comunicação próprio; integração dos participantes no desenvolvimento da pesquisa; 
e reconhecimento da formação de professores como um elemento fundamental na 
qualidade da ação educativa, por parte dos administradores, políticos e 
pesquisadores. Além do mapeamento dos trabalhos, buscamos demonstrar de que 
forma as ações do Governo, sobretudo a partir dos anos 2000, vêm tratando a 
questão da formação de professores em sua legislação, planos e metas, afirmando 
a necessidade de se pensar na formação oferecida a esses profissionais. 
Observamos que as informações fornecidas pelos mapeamentos da produção 
científica sobre a formação de professores cresceram e têm contribuído com a 
pesquisa educacional, tornando-se fundamental no que diz respeito ao 
acompanhamento do percurso constitutivo da formação de professores como campo 
de estudos autônomo.  
 
Palavras-chave: Formação de professores. Campo de estudos. Pesquisas em 
educação. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The present study aims at presenting the state of knowledge of research about 
teacher education in Brazil, based on authors such as ANDRÉ (2010), NÓVOA 
(2011), and GATTI (2014).  From this work, we intend to delineate the formation of 
professors as object of a science, being configured in the constitution of an 
autonomous field of studies. We carried out a bibliometric survey of the scientific 
production on teacher education, based on articles available in the Scopus 
database, from the Database of Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES). We collected studies which were published in Brazil from 
2014 to 2016, and the following parts of these studies were considered for 
quantitative and qualitative analysis: summary, methodology and references. In 
order to detect dominant theories and methods in the area, we took into account the 
criteria established by GARCÍA (1999), which are: existence of own object; use of 
specific methodology; a community of scientists who define their own communication 
code; integration of the participants in the research development; and recognition of 
teacher education as a fundamental element in the quality of educational action by 
administrators, politicians and researchers. In addition to the mapping of the works, 
we sought to demonstrate how the Government's actions, especially since the 
2000s, have addressed the issue of teacher education in its legislation, plans and 
goals, affirming the need to think about the training offered to these professionals. 
We have observed that the information provided by the mappings of scientific 
production on teacher education has grown and contributed to educational research, 
becoming fundamental, regarding the monitoring of the constitutive course of teacher 
training as an autonomous field of study.  
 
Keywords: Teacher education. Field of studies. Research in Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A preocupação de vários segmentos da sociedade com os problemas 

presentes na Educação Básica tem se mostrado com frequência na mídia, nos 

movimentos de organizações civis, científicas e profissionais, no sentido de interferir 

na situação do ensino como um todo, visando à melhoria de sua qualidade, tida 

como insatisfatória em diversos aspectos. Nesse sentido, as sucessivas avaliações 

da educação brasileira, em âmbito nacional ou internacional, indicam que o baixo 

rendimento escolar persiste, o que demonstra a magnitude e a complexidade do 

problema (GATTI; BARRETO, 2009, p. 8). 

Sob essa perspectiva, esta dissertação busca abordar os processos 

percorridos nas pesquisas em Educação a serem analisadas no que diz respeito às 

suas contribuições nos avanços dos estudos sobre formação de professores e a 

possibilidade de organização do tema enquanto campo de estudos. 

Segundo André (2010), torna-se cada vez mais premente uma discussão 

sobre como a formação de professores vem se configurando como campo de 

estudos devido ao crescente interesse dos pesquisadores pelas questões 

relacionadas à formação e ao trabalho docente, interesse esse que se expressa no 

aumento da produção científica sobre o tema, na visibilidade adquirida pela temática 

na mídia, pelo recente surgimento de eventos e publicações dedicadas às questões 

de formação docente. 

Assim, este estudo apresenta um levantamento histórico da legislação que 

regulamenta a formação de professores no Brasil, bem como as políticas públicas, 

programas e metas criadas pelo Governo que tenham seu foco na formação e 

exigências vinculadas ao trabalho docente. Com base nas contribuições da pesquisa 

científica em Educação, trazemos o delineamento do processo de constituição do 

campo de pesquisa sobre formação de professores.  

Segundo André (2010) as informações fornecidas pelos mapeamentos da 

produção científica sobre a formação de professores contribuem com a pesquisa 

educacional brasileira, tornando-se fundamentais no que diz respeito ao 

acompanhamento do processo de constituição da formação de professores como 

campo de estudos. Com base nestes dados é possível mapear temas recorrentes e 

de que forma estes se organizam ao longo do tempo e do desenvolvimento das 

pesquisas. 
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De acordo com um levantamento realizado pela autora, o número de estudos 

e pesquisas sobre formação de professores apresentou crescimento nos últimos 

anos. André (2010) mostra que num período anterior, no ano de 1990, era de 6% o 

número total de trabalhos da área de educação que tratavam o tema; nos anos 

2000, o percentual passa a 14%. Esses dados demonstram algumas características 

da produção científica sobre formação de professores, e trazem à tona, a 

necessidade de prosseguimento com os levantamentos que apontem os percursos 

seguidos pelas pesquisas da área.  

Nesse sentido, destacamos o método investigativo utilizado neste estudo, em 

que apresentamos, com base no conteúdo da produção da área, uma análise que 

evidencia como as pesquisas em Educação vêm tratando o tema formação de 

professores, em relação ao seu delineamento como o objeto de uma ciência. Além 

disso, demonstramos de que forma as ações do Governo, sobretudo na última 

década, vêm tratando a questão em sua legislação, a considerar a necessidade de 

se pensar na formação oferecida a esses profissionais, a qual acreditamos, dentre 

outros fatores, ser primordial para compreensão dos problemas e apontamentos que 

busquem avanços no âmbito educacional.  

Percebemos que a partir dos dados obtidos, faz-se necessária uma análise a 

partir de uma perspectiva sociológica. Com base em Bourdieu, entendemos que a 

delimitação de um campo não é algo simples, e que suas características 

demonstram aspectos que definem a sociedade e seus valores, configurando as 

lutas e interesses envolvidos. Nesse sentido, devemos pensar sobre as pressões 

sociais, de motivações variadas, envolvidas no delineamento deste objeto, dada à 

complexidade da caracterização de um campo de estudos. 

Visando a concretização deste estudo, os seguintes procedimentos 

metodológicos foram empregados: pesquisa bibliográfica que reuniu obras e 

documentos oficiais sobre a temática; levantamento bibliométrico de dados para a 

constituição da amostra; análise quantitativa e qualitativa dos dados.   

Assim, esta dissertação foi estruturada em quatro partes. Na primeira parte, 

intitulada “Considerações sobre a formação de professores” abordamos algumas 

concepções sobre o objeto de estudo da formação docente. Nesta seção trouxemos 

para discussão questões ligadas ao tratamento dado aos profissionais da Educação 

na legislação brasileira e as políticas públicas para formação de professores.   
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Na segunda parte, intitulada “Panorama das pesquisas em educação”, 

apresentamos um delineamento dos estudos sobre formação de professores no 

Brasil. Nesta parte tratamos sobre a questão da complexidade envolvida no ato da 

pesquisa educacional. Expomos ainda neste tópico os indicadores apontados por 

García (1999), os quais nortearam critérios de análise no que diz respeito à 

constituição do campo de estudos sobre formação de professores 

Na terceira parte, descrevemos o que entendemos ser a definição do campo 

de estudo. Nesta seção, intitulada “Formação de professores: considerações sobre a 

ideia de campo”, discutimos o conceito de campo, e sua relação com a formação de 

professores, com base na perspectiva sociológica de Pierre Bourdieu.  

Na quarta parte, organizamos as análises e os resultados obtidos no trabalho. 

Neste tópico abordamos de forma detalhada a metodologia utilizada, compondo a 

delimitação da amostra, critérios de análise, resultados e discussões. 

A estruturação dessas partes visa apresentar os aportes teóricos dados pela 

pesquisa científica e as iniciativas do governo, com base nas leis e políticas 

públicas, que demonstraram o interesse pela formação de professores. Ao indicarem 

esse movimento da sociedade e o interesse pela questão da formação docente, 

acreditamos que tais elementos contribuem com as discussões sobre a constituição 

do campo de estudos. 

 

 QUESTÃO-PROBLEMA 

 

No contexto da formação de professores vemos que pela falta de espaço 

específico, a produção científica sobre o tema, por certo tempo, ficou aninhada ao 

campo da Didática, porém, devido ao crescimento da produção científica, mudanças 

no enfoque das pesquisas e pressões impulsionadas pela legislação brasileira, esta 

área foi tomando vida própria. Nas palavras de García (1999, p. 24) foi se 

“apresentando progressivamente como uma matriz disciplinar”. Assim, partimos da 

seguinte indagação: Como a formação de professores se constitui enquanto um 

campo de pesquisa autônomo? 
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 HIPÓTESE 

 

Com base nos aspectos apresentados, referentes às características da 

produção científica sobre formação de professores, políticas públicas desenvolvidas 

e relevância do tema para a sociedade, consideramos que o estudo sobre formação 

de professores compõe o objeto de uma ciência, constituindo-se como um campo de 

pesquisa autônomo. 

 

 OBJETIVO 

 

Com base nas informações citadas, temos como principal objetivo analisar o 

percurso investigativo da formação de professores enquanto um campo de estudos 

autônomo. Como objetivos específicos temos: 

 

a) Demonstrar os aportes educacionais apresentados pela legislação 

brasileira sobre formação de professores para a Educação Básica.  

 

b) Investigar a configuração da produção científica em Educação e a 

trajetória da formação docente no Brasil entre os anos de 2014 e 2016 em 

uma base de dados da CAPES; e 

 
c) Realizar uma análise da produção científica em Educação e suas 

contribuições para a discussão do processo de constituição do campo de estudos de 

formação de professores, levando em consideração os critérios estabelecidos por 

García (1999); 

 

 JUSTIFICATIVA 

  

Este trabalho justifica-se a partir da necessidade de fornecer subsídios para o 

conhecimento dos processos percorridos na pesquisa científica discente em 

Educação no que diz respeito às suas contribuições nos avanços dos estudos sobre 

formação docente e a discussão da constituição da formação de professores como 

campo de estudos.  
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Percebemos que a preocupação com a melhoria da qualidade aparece como 

uma questão importante frente às demandas sociais. Ao analisar o atual Plano 

Nacional de Educação – PNE (2014 - 2024), observamos uma série de Metas que 

visam aperfeiçoar a formação dos profissionais da educação que atuam na 

educação básica e valorizá-los por meio da qualificação profissional e plano de 

carreira, por exemplo.  

Com base nas pesquisas em Educação foi possível observar que a temática 

vem se tornando cada vez mais presente. Ao mesmo tempo, percebemos uma 

transformação no enfoque dos estudos, onde o docente, enquanto profissional, vem 

ganhando espaço ao ser convidado a expor sua formação e sua práxis no contexto 

científico. As pressões sociais, delineadas pelas mudanças na legislação e nas 

exigências à formação desse profissional, também nos servem de embasamento 

para a relevância do tema para a sociedade. 

 

 METODOLOGIA 
 
Inicialmente, realizamos uma pesquisa documental bibliográfica, sobre a 

trajetória da formação docente, bem como o desenvolvimento da legislação e das 

políticas públicas para a formação de professores no contexto brasileiro. 

Como mecanismo de verificação do delineamento da formação docente 

enquanto um campo de estudos autônomo, realizamos um levantamento 

bibliométrico da produção científica sobre formação de professores, com base em 

artigos disponíveis na base de dados Scopus, do Banco de Dados da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Coletamos estudos 

publicados no Brasil no período de 2014 a 2016, sendo considerados para análise 

quantitativa e qualitativa dos dados as seguintes partes destes trabalhos: resumo, 

metodologia e referências.  

Visando analisar características que apontem a formação de professores 

como campo de estudos, utilizamos os cinco indicadores propostos por García 

(1999, p. 24-26), a fim de detectar teorias e métodos dominantes na área, a partir 

dos seguintes critérios: existência de objeto próprio; utilização de metodologia 

específica; uma comunidade de cientistas que define um código de comunicação 

próprio; integração dos participantes no desenvolvimento da pesquisa; e 

reconhecimento da formação de professores como um elemento fundamental na 
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qualidade da ação educativa, por parte dos administradores, políticos e 

pesquisadores. 

Para atingir os objetivos do estudo, organizamos as seguintes etapas: 

 

a) Realização de um estudo documental bibliográfico que demonstre um 

panorama da formação de professores no cenário brasileiro; 

 

b) Análise da legislação que regulamenta a formação de professores no 

Brasil, as políticas públicas, programas e metas criadas que tenham seu foco na 

formação e exigências vinculadas ao trabalho docente; 

 

c) Levantamento bibliométrico da produção científica sobre formação de 

professores com base em artigos publicados no Brasil, no período de 2014 a 2016, 

com base nos resumos disponíveis na base de dados Scopus da CAPES; 

 

d) Análise dos dados coletados das pesquisas publicadas no Brasil, no 

período de 2014 a 2016, com base nos indicadores apontados por García (1999). 
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1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

 

A formação de professores constitui um tema central no meio acadêmico, 

sendo alvo de diversos estudos e pesquisas sobre sua trajetória e possibilidades 

pedagógicas. Neste cenário, a abordagem do exercício da docência é assunto 

recorrente, apresentado principalmente quando o objetivo é medir os resultados que 

buscam mensurar a qualidade da educação oferecida nos variados níveis de 

escolaridade.  

Nesta seção buscamos discutir algumas considerações sobre concepções 

da formação destes profissionais, apresentando também uma trajetória da legislação 

que regulamenta os profissionais de Educação e políticas públicas voltadas à 

formação e valorização dos professores. 

A insatisfação com a qualidade da educação, principalmente nas escolas 

públicas, nos últimos anos, passou a incluir uma crítica aos cursos e aos processos 

de formação de professores. Neste contexto o tema “formação de professores” vem 

ocupando grande espaço nos meios de comunicação, em diversas situações em que 

os professores são descritos por não estarem bem formados ou capacitados para 

atuarem nas suas profissões. Vemos em Fazenda (1998), que essa preocupação é 

justificada pela grande importância social desse profissional. Conforme ressalta a 

autora, 

 
Na sociedade contemporânea, cada vez se torna mais necessário o 
trabalho do professor como mediação nos processos constitutivos da 
cidadania dos alunos, o que concorre à superação do fracasso e das 
desigualdades escolares (FAZENDA, 1998, p. 161). 
 
 

Mediante a importância dessa profissão para todos os que dela dependem, 

ressaltamos que as preocupações com os professores não devem permear apenas 

no que diz respeito à sua formação inicial, mas o cuidado deve se estender por toda 

a vida profissional.  

Sendo assim, é importante lembrar que a valorização das formações inicial e 

continuada, além do conhecimento específico do curso de opção e da formação 

geral ligada aos valores de cidadania, deve também observar a aspectos da 

construção de identidades docente e considerar a produção de pesquisas a serviço 

da reflexão e da constituição de suas identidades. 
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Sobre este aspecto, entendemos o conceito “identidade” como o processo 

de construção do sujeito enquanto profissional: como se reconhecem e como são 

reconhecidos pelos outros, tratando-se de um reconhecimento que emana das 

relações sociais, a qual, segundo Galindo (2004), está “inserida no jogo do 

reconhecimento constituído por dois pólos, o do auto-reconhecimento e o do alter-

reconhecimento”.  

Imbernón (2009) ressalta que a história do professorado e de sua formação 

é uma história de dependência e subsídio. Segundo o autor podemos comprovar 

isso vendo o currículo fechado, a submissão hierárquica, o conceito de 

semiprofissional, os experts que ditam as normas e os saberes profissionais dados. 

O autor define como uma profissão sem reconhecimento de identidade, embora 

essa identidade sempre exista, mesmo sem ser reconhecida. 

Como afirma Melucci (1996 apud IMBERNÓN, 2009, p. 74), “A identidade 

pode ser negociada porque existem sujeitos de ação que não se definem 

objetivamente ou externamente, mas que são eles mesmos os que possuem a 

capacidade de produzir e definir o significado do que fazem.” Neste contexto, a 

definição e o conhecimento dessa identidade docente são imprescindíveis para o 

empoderamento do professor enquanto profissional.  

Nóvoa (2011) destaca a necessidade do investimento na construção do 

trabalho coletivo como suporte de práticas de formação baseadas na partilha e no 

diálogo profissional dando visibilidade ao profissional professor, se aproximando dos 

desejos desses praticantes e da realidade escolar, dos problemas sentidos por eles, 

despertando no professor um sentimento de pertencimento dessa identidade 

profissional.  

É importante pontuar que essa definição de identidade docente permite 

questionar muitas coisas, como, por exemplo, a dificuldade de determinar uma etapa 

na qual o professor se forma e outra referente à prática educativa. Temos isto bem 

exemplificado por Nóvoa (1997), quando afirma que não é possível formar um 

professor, pois o professor forma a si mesmo por meio das suas inúmeras 

interações, não apenas com o conhecimento e as teorias aprendidas nas escolas, 

mas com a prática didática de todos os seus antigos mestres e outras pessoas, 

coisas e situações com as quais interagiu em situações de ensino durante toda a 

sua vida. 
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Nesse sentido, quando tratamos deste objeto da formação docente, vemos 

que os teóricos apresentam visões diversificadas quanto ao foco da formação 

docente. Mizukami (2002), por exemplo, entende que o foco da formação docente 

deve estar nos processos de aprendizagem da docência, considerando aspectos 

ligados à formação inicial da docência (MIZUKAMI et al., 2002, apud ANDRÉ, 2010). 

Imbernón (2002) traz outra abordagem, definindo a formação docente como algo 

que consiste em um processo contínuo de desenvolvimento profissional. 

Com bases nas concepções apresentadas, vemos que a formação e o 

trabalho docente devem ser discutidos em sua pluralidade de dimensões identitárias, 

uma vez que engloba não somente o campo profissional propriamente dito, bem 

como aspectos ligados à vida familiar e às relações sociais, considerando o 

professor como indivíduo, cidadão e profissional. Para tanto consideramos ser 

imprescindível a articulação das dimensões da identidade, formação e 

profissionalização docente. 

Neste contexto, Imbernón (2009) defende uma reestruturação docente, a 

qual dependeria de uma reestruturação moral, intelectual e profissional do 

professorado, com objetivo de ressituar o professor para ser protagonista ativo de 

sua formação em seu contexto trabalhista, no qual deve combinar as decisões entre 

o prescrito e o real, aumentando o seu autoconceito, sua consideração e seu status 

trabalhista e social. O desenvolvimento profissional é um conjunto de fatores que 

possibilitam ou impedem que o professorado avance em sua identidade. 

Retomando sobre qual seria então o objeto da formação docente, com base 

em suas pesquisas, André (2010) aponta que, no último decênio, autores como 

Nóvoa (2008), Imbernón (2009) e García (2009) vêm centrando suas discussões no 

conceito de desenvolvimento profissional docente (em substituição ao de formação 

inicial e continuada). A preferência pelo seu uso é justificada por García (2009 apud 

ANDRÉ, 2010) porque marca mais claramente a concepção de profissional do 

ensino e porque o termo “desenvolvimento” sugere evolução e continuidade, 

rompendo com a tradicional justaposição entre formação inicial e continuada. 

Em sua obra intitulada “Saberes docentes e formação profissional”, Tardif 

(2002, p. 227) apresenta perspectivas inovadoras voltadas para a discussão que o 

autor define como sendo “os reais problemas da formação de professores na 

atualidade”. O autor propõe uma ação reflexiva do fazer docente, no sentido de que 
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sejam repensadas as relações entre teoria e prática na questão da formação de 

professores. Segundo o autor,  

 
a oposição tradicional entre “teoria e prática” é muito pouco 
pertinente e demasiadamente simplificadora no que se refere aos 
aspectos epistemológicos e conceitual. A pesquisa universitária na 
área da educação e a prática do ofício do professor não são regidas 
pela relação entre teoria e prática, pois ambas são portadoras e 
produtoras de práticas e de saberes, de teorias e de ações, e ambas 
comprometem os atores, seus conhecimentos e suas subjetividades 
(TARDIF, 2002, p. 237). 
 
 

Nessa perspectiva, a relação entre a pesquisa universitária e o trabalho 

docente não consiste simplesmente em uma relação entre teoria e prática, mas em 

uma relação entre sujeitos cujas práticas são portadoras de saberes. Com base 

nessas relações, Tardif (2002) defende duas teses: 

 
Primeira tese: os professores são sujeitos do conhecimento e 
possuem saberes específicos do seu ofício. Segunda tese: a prática 
deles, ou seja, seu trabalho cotidiano, não é somente um lugar de 
aplicação de saberes produzidos por outros, mas também um espaço 
de produção, de transformação e de mobilização de saberes que lhe 
são próprios (TARDIF, 2002, p. 237). 
 

 

De acordo com Tardif (2002), se levarmos essas duas teses a sério e, 

sobretudo, se aceitarmos segui-las até as últimas consequências, elas conduzirão a 

uma nova concepção do ensino. Para tanto, novas posições devem ser assumidas, 

visando abranger outros aspectos que devem ser considerados na formação e na 

ação docente. Assim, tendo por base a importância da quebra desta dicotomia, 

neste estudo buscamos abordar a profissão docente além da questão da formação 

inicial e continuada. 

Conforme nos aponta André (2010), quando falamos da formação do 

professor enquanto profissional, outros aspectos devem ser considerados, como: 

identidade; concepções, representações, saberes e práticas dos docentes; 

condições de trabalho; plano de carreira e profissionalização. 

Tratando do conceito de identidade, Luna e Baptista (2001) afirmam que 

nossa identidade é formada por aquilo que percebemos ser (nossa autoimagem), 

por aquilo que os outros percebem quem somos, e também por aquilo que 

percebemos sobre o que os outros percebem a nosso respeito. 
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Aproximando a definição à realidade dos docentes, Gatti (1996) esclarece 

que os professores constroem suas identidades profissionais no embate do cotidiano 

nas escolas, com base em suas vivências que são marcadas por sua condição de 

classe social, de gênero, de raça. Segundo a autora, a identidade não é dada, ela se 

constrói e é respaldada pela memória individual ou social. 

Visando analisar a relação existente entre formação e profissionalização 

docente, nos valemos dos estudos de Nóvoa (1992). O autor destaca três 

dimensões distintas, mas interdependentes, na formação de professores: o 

desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento 

organizacional. 

O autor afirma que a formação docente deve estimular uma perspectiva 

crítico-reflexiva, a fim de favorecer um pensamento autônomo e facilite uma 

dinâmica de autoformação participada. Segundo Nóvoa (1992, p. 25), “estar em 

formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os 

percursos e os projetos próprios, com vistas à construção de uma identidade que é 

também uma identidade profissional”. 

O autor defende a necessidade de práticas de formação que levem em conta 

dimensões coletivas, que possam contribuir para a emancipação profissional e para 

autonomia dos docentes. Ele enfatiza a importância de articular a formação dos 

professores com os projetos das escolas. De acordo com Nóvoa (1992), para que 

isto aconteça deve haver mudanças não só na pessoa do professor, mas também 

em seu local de trabalho, ou seja, nos contextos organizacionais. 

 

1.1 Os profissionais da Educação na legislação brasileira 
 

De acordo com Gatti e Barreto (2009), é possível observar o esforço de 

muitos países nos últimos decênios no sentido de organizar e estruturar carreiras do 

magistério com o objetivo de torná-las mais próximas do que fora estabelecido pela 

Recomendação OIT-UNESCO em 1966. Porém, apesar dos avanços a grande 

maioria dos países ainda não atingiu os padrões mínimos necessários para colocar 

a profissão docente à altura de sua responsabilidade pública para com os milhões 

de estudantes.  

Neste contexto, o Brasil não constitui uma exceção. Notamos que apesar das 

várias tentativas de valorização dos professores empreendidas nos últimos anos 
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pelo Governo Federal e pelos estados, municípios e Distrito Federal, a situação atual 

é bastante crítica, certamente devido a omissões que se acumularam e foram 

progressivamente se agravando ao longo da história. 

Em relação ao percurso histórico da educação na legislação brasileira, 

sabemos que a Constituição de 1891, primeira do período republicano, pouco tratou 

desta questão. Por primar pela autonomia das unidades federativas, ficava 

subentendido que a legislação nessa matéria deveria ser resolvida no âmbito 

dos estados. Assim, cabia à Federação apenas o ensino superior da capital (art. 

34º), a instrução militar (art. 87º) e a tarefa, não exclusiva, de "animar, no país, o 

desenvolvimento das letras, artes e ciências" (art. 35º). Não havia nessa Carta e 

também na anterior (Constituição de 1824) nem sequer a menção à palavra 

"educação". Até a década de 1930, os assuntos ligados à educação eram tratados 

pelo Departamento Nacional do Ensino ligado ao Ministério da Justiça. Somente 

em 1931 foi criado o Ministério da Educação. 

Criada com o objetivo de definir e regularizar a organização da 

educação brasileira com base nos princípios presentes na Constituição Brasileira, a 

primeira LDB (LEI 4024/61) foi publicada em 20 de dezembro de 1961 pelo 

presidente João Goulart, quase trinta anos após ser prevista pela Constituição de 

1934. O primeiro projeto de lei foi encaminhado pelo poder executivo ao legislativo 

em 1948. Em suma, esta lei, citada pela primeira vez na Constituição de 1934, foi 

criada apenas em 1961, teve alterações em 1971, que vigoraram até a promulgação 

da mais recente em 1996. 

A legislação que determinou e regulamentou as Diretrizes Educacionais para 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional surgiu do Projeto de Lei n. 

1258/1988 do então deputado federal Octávio Eliseo. Tal elaboração contou com o 

auxílio de alguns profissionais da educação. 

Propondo uma reflexão da trajetória da legislação brasileira no que diz 

respeito aos profissionais da educação vemos na primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional promulgada no ano de 1961, uma descrição resumida no 

sentido de expor a formação dos profissionais da educação e suas atribuições, 

restringindo-se a tratar da Formação do Magistério para o Ensino Primário e Médio, 

conforme o trecho a seguir: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1891
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Velha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1824
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Justi%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/1931
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1961
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Goulart
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/1948
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/1961
https://pt.wikipedia.org/wiki/1971
https://pt.wikipedia.org/wiki/1996


23 
 

Art. 52. O ensino normal tem por fim a formação de professores, 

orientadores, supervisores e administradores escolares destinados 
ao ensino primário, e o desenvolvimento dos conhecimentos técnicos 
relativos à educação da infância. 
Art. 53. A formação de docentes para o ensino primário far-se-á:   

 
a) 

em escola normal de grau ginasial no mínimo de quatro séries 
anuais onde além das disciplinas obrigatórias do curso 
secundário ginasial será ministrada preparação pedagógica; 

 
b) 

em escola normal de grau colegial, de três séries anuais, no 
mínimo, em prosseguimento ao vetado grau ginasial. 

Art. 54. As escolas normais, de grau ginasial expedirão o diploma de 
regente de ensino primário, e, as de grau colegial, o de professor 
primário.  
Art. 55. Os institutos de educação além dos cursos de grau médio 
referidos no artigo 53, ministrarão cursos de especialização, de 
administradores escolares e de aperfeiçoamento, abertos aos 
graduados em escolas normais de grau colegial. 
Art. 56. Os sistemas de ensino estabelecerão os limites dentro dos 
quais os regentes poderão exercer o magistério primário. 
Art. 57. A formação de professores, orientadores e supervisores para 
as escolas rurais primárias poderá ser feita em estabelecimentos que 
lhes prescrevem a integração no meio. 
Art.58. VETADO.  
Art. 59. A formação de professores para o ensino médio será feita 
nas faculdades de filosofia, ciências e letras e a de professores de 
disciplinas específicas de ensino médio técnico em cursos especiais 
de educação técnica 
Parágrafo único. Nos institutos de educação poderão funcionar 
cursos de formação de professores para o ensino normal, dentro das 
normas estabelecidas para os cursos pedagógicos das faculdades de 
filosofia, ciências e letras. 
Art. 60. O provimento efetivo em cargo de professor nos 
estabelecimentos oficiais de ensino médio será feito por meio de 
concurso de títulos e provas vetado. 
Art. 61. (VETADO) O magistério nos estabelecimentos de ensino 
médio só poderá ser exercido por professores registrados no órgão 
competente.  

 

Neste período o contexto educacional do país passava por incertezas e 

transformações para a criação de cursos específicos de formação, não havendo 

ainda uma organização estabelecida. 

Vale lembrar que a tramitação da LDB na Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal durou treze anos, se contada a partir da mensagem presidencial nº 

605 de 29 de outubro de 1948, que apresentou ao Poder Legislativo o seu 

anteprojeto, elaborado por uma comissão de educadores presidida por Manoel 

Lourenço Filho, então Diretor do Departamento Nacional de Ensino do Ministério da 

Educação e Saúde, tendo como relator geral o professor Antônio de Almeida Júnior, 

da Universidade de São Paulo (USP). 
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A lei seguinte, promulgada no ano de 1971, trouxe a seguinte redação: 

   

Art. 29. A formação de professores e especialistas para o ensino de 
1º e 2º graus será feita em níveis que se elevem progressivamente, 
ajustando-se às diferenças culturais de cada região do País, e com 
orientação que atenda aos objetivos específicos de cada grau, às 
características das disciplinas, áreas de estudo ou atividades e às 
fases de desenvolvimento dos educandos. 
Art. 30. Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do 
magistério: 
a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 
2º grau; 
b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de 
grau superior, ao nível de graduação, representada por licenciatura 
de 1º grau obtida em curso de curta duração; 
c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida 
em curso superior de graduação correspondente a licenciatura plena.  
        § 1º Os professores a que se refere a letra a poderão lecionar 
na 5ª e 6ª séries do ensino de 1º grau se a sua habilitação houver 
sido obtida em quatro séries ou, quando em três mediante estudos 
adicionais correspondentes a um ano letivo que incluirão, quando for 
o caso, formação pedagógica. 
        § 2º Os professores a que se refere a letra b poderão alcançar, 
no exercício do magistério, a 2ª série do ensino de 2º grau mediante 
estudos adicionais correspondentes no mínimo a um ano letivo. 
        § 3° Os estudos adicionais referidos nos parágrafos anteriores 
poderão ser objeto de aproveitamento em cursos ulteriores.  
 
         

Nesta lei notamos um maior nível de organização quanto à divisão de cada 

etapa de ensino e a consideração às diferenças culturais de cada região do País, 

não abordada anteriormente. Ela teve sua redação modificada em alguns trechos 

dada pela Lei nº 7.044, de 1982. A principal modificação se refere à exigência de 

estudos adicionais para atuação na 5ª e 6ª séries do ensino de 1º grau: 

 

§ 1º - Os professores a que se refere a alínea "a" poderão lecionar 
na 5ª e 6ª séries do ensino de 1º grau, mediante estudos adicionais 
cujos mínimos de conteúdo e duração serão fixados pelos 
competentes Conselhos de Educação (Redação dada pela Lei nº 
7.044, de 1982). 
 

 

Nesta redação, mostra-se a exigência de estudos adicionais para os 

profissionais da educação que atuavam na 5ª e 6ª séries do ensino de 1º grau. Nela 

os conteúdo e duração dos cursos seriam fixados pelos competentes Conselhos de 

Educação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7044.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7044.htm#art1
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Na legislação vigente, promulgada em 1996, observamos a seguinte 

descrição 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: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 
2009) 
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). 
 
 
 

Neste trecho da lei, em que são descritos os profissionais da educação, 

observamos que o texto original vem sofrendo diversas alterações desde que o seu 

texto foi publicado no ano de 1996. Dentre as principais em relação aos profissionais 

da educação, percebemos a alteração realizada no artigo 62 no ano de 2013: 

 

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, 
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 
educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal  
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). 

 

 

 Neste fragmento temos uma definição bem estabelecida da exigência de 

determinados níveis de formação para o exercício do magistério, instituindo a 

obrigatoriedade de formação em nível superior para atuar na educação básica e 

admite a formação a oferecida em nível médio na modalidade normal para o 

exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 

fundamental.  

Sobre os progressos observados nos percursos seguidos pela legislação, 

sabemos que a partir dessa LBD foi possível se desenvolver em algumas políticas 

públicas como: o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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(FUNDEF), os Programas de Avaliação dos Sistemas de Ensino (Educação Básica e 

Ensino Superior), dentre outras. 

Podemos destacar ainda o decreto sobre a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica liderada pela Capes (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). A Emenda Constitucional nº 

59/2009 mudou a condição do Plano Nacional de Educação (PNE), que passou de 

uma disposição transitória da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

nº 9.394/1996) para uma exigência constitucional com periodicidade decenal, o que 

significa que planos plurianuais devem tomá-lo como referência.  

Neste percurso, o plano também passou a ser considerado o articulador do 

Sistema Nacional de Educação, com previsão do percentual do Produto Interno 

Bruto (PIB) para o seu financiamento. Os planos estaduais, distrital e municipais 

devem ser construídos e aprovados em consonância com o PNE. Este plano nos 

serve de embasamento, revelando a recente organização de medidas que buscam a 

valorização do magistério, principalmente no que diz respeito à formação dos 

profissionais da educação.  

Sobre as metas e estratégias estabelecidas pelo PNE para o decênio 2014 – 

2024 destacamos apenas aquelas que se referem aos profissionais da educação: 

 
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (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. 
 
Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (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 2 (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 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art61.
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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. 
(Plano Nacional de Educação - 2014/2024)  

 

Tais metas descritas, apresentam a ideia de uma reforma na formação 

profissional, tendo por objetivo o nível de formação superior para todos os 

professores da educação básica, os quais deverão possuir formação específica de 

nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que 

atuam, fazendo com que a formação em nível médio não sirva mais como requisito.  

Observamos ainda a meta que estabelece o aperfeiçoamento profissional em 

nível de pós-graduação, a valorização profissional por meio da equiparação salarial 

ao rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente e do 

plano de Carreira dos profissionais da educação básica pública, tomando como 

referência o piso salarial nacional profissional. 

No que diz respeito às ações do governo quanto a formação de professores, 

Gatti et al. (2011) afirmam que: 

 

no nível federal, o Ministério de Educação (MEC) assume postura 
incisiva de responsabilização do poder público pelo desempenho e 
pela carreira dos professores da educação básica, formulando uma 
política nacional de educação docente cujo horizonte é a instituição 
de um sistema nacional de educação. Considerada como processo 
contínuo que se inicia na formação inicial e prossegue ao longo da 
vida profissional (GATTI et al., 2011, p. 252).  

 

O trecho citado, do ano de 2011, demonstra a responsabilidade do poder 

público pela formação de professores da educação básica. Nesse contexto, ao 

mesmo tempo em que presenciamos um conjunto de críticas severas ao 

desempenho da educação básica, concretizavam-se também respostas da parte do 

governo como a implantação do Programa REUNI, programa de expansão das 

universidades públicas brasileiras, com uma amplitude e extensão jamais vistas pela 

história do país.  

Associado a ele, foram criadas políticas de incentivo à oferta de cursos de 

formação de professores tanto em nível de graduação quanto no âmbito da 

formação continuada e integrada a essas políticas como o Programa Institucional de 

Bolsas de Incentivo à Docência (PIBID) e o Plano Nacional de Formação Docente 

(PARFOR), as quais descrevemos em outro tópico deste trabalho. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
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Apesar das incertezas políticas e econômicas que nos rondam no presente 

momento, colocando em dúvida questões sobre aperfeiçoamento e permanência 

destas políticas, com bases nas iniciativas citadas, podemos afirmar que o contexto 

político vivido pela educação brasileira, sobretudo a partir dos anos 2000, tem 

revelado investimentos da parte do governo federal no campo da formação e do 

trabalho docente, por meio de políticas públicas voltadas à educação. 

Na próxima seção tratamos de forma detalhada algumas destas políticas, 

buscando discutir de forma contextualizada suas contribuições para a formação 

docente e melhoria da qualidade da educação brasileira.  

 

1.2 Políticas públicas para formação de professores 

 

Visto que a representação social do professor enquanto profissional constitui 

um ponto primordial na busca da qualidade da Educação, espera-se que as medidas 

legislativas proporcionem aos educadores caminhos que possam valorizar o 

magistério, considerando sua importância social.   

Com esta perspectiva, organizamos nesta seção algumas políticas docentes 

desenvolvidas no nível federal. Buscamos apresentar de forma sucinta algumas 

dessas iniciativas, com o objetivo de caracterizar o desenvolvimento de ações por 

parte do governo, que demonstram o envolvimento do poder público com a questão 

da formação docente. 

Segundo Saviani (2010) e Cury (2010), a configuração do grande aparato 

institucional montado pelo Ministério da Educação (MEC) no início dos anos 2000, 

delineia uma política nacional de formação docente orientada pela 

institucionalização de um sistema nacional de educação. De acordo com Gatti et al. 

(2011), esta configuração  

 
traduz o avanço do processo de responsabilização do poder público 
pelo desempenho e pela carreira dos professores da educação 
básica e considera a formação como um processo contínuo de 
construção de uma prática docente qualificada e de afirmação da 
identidade, da profissionalidade e da profissionalização dos 
professores (GATTI et al., 2011, p. 49). 

 

Dentre as políticas docentes desenvolvidas no Brasil nos últimos anos 

podemos citar as que geraram a: Universidade Aberta do Brasil (UAB); o Programa 
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Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência (PIBID); o Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR); o Programa Pró-

letramento; o Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar II); além de 

políticas estaduais e fóruns permanentes de apoio à formação docente. 

 Estas políticas diferenciam-se pelo público alvo, em relação aos anos de 

atuação dos profissionais na educação básica e também em relação ao próprio nível 

de formação dos profissionais, nos casos de formação inicial, continuada ou os 

professores que não possuem formação adequada prevista pela LDB, por atuarem 

fora da área de formação. 

Apesar das contribuições proporcionadas à formação dos profissionais e 

consequentemente para a melhoria da qualidade da educação básica, atualmente, 

muitas dessas políticas passam por um período de incertezas frente ao momento 

político que estamos vivendo. Em relação ao PIBID, por exemplo, vemos a 

diminuição dos investimentos, ameaçando a continuidade do programa. O PARFOR, 

passa por um momento de reformulação e passará a chamar-se PROFIC (Programa 

de Formação Inicial e Continuada para Professores da Educação Básica), lançado 

no final do ano de 2017, entrando em vigor a partir de 2018. 

A seguir, apresentamos a caracterização destas políticas supracitadas, com 

base no material organizado por Gatti, Barretto e André (2011), intitulado “Políticas 

docentes no Brasil: um estado da arte”: 

Universidade Aberta do Brasil (UAB): Criada a partir do Decreto nº 5.800/2006 

esta política conferiu um novo ordenamento legal à Educação a Distância, 

equiparando os cursos nessa modalidade aos cursos presenciais e estabelecendo a 

equivalência de diplomas e certificados na educação superior. Esta medida legal 

assenta-se no pressuposto de que a EaD constitui a iniciativa de maior alcance para 

enfrentar as novas demandas do número de egressos do ensino médio e de 

formação docente, estimada, em 2002, em 875 mil vagas no ensino superior 

(GATTI; BARRETTO, 2009).  

A UAB é um sistema integrado por instituições públicas de ensino superior 

(IPESs) que oferece cursos dirigidos preferencialmente a segmentos da população 

que têm dificuldade de acesso à formação superior. A prioridade é de atendimento 

aos professores que atuam na educação básica, seguidos de dirigentes, gestores e 

trabalhadores da educação básica dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

Outro objetivo do programa desenvolvido pela UAB é reduzir as desigualdades na 
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oferta de educação superior, ainda majoritariamente a cargo da iniciativa privada, e 

desenvolver amplo sistema nacional de educação superior a distância.  

A UAB desenvolveu complexo aparato de tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) a serviço de seu programa de formação. Possui atualmente um 

portal de acesso gratuito, com um acervo de mais de 123 mil obras literárias, 

artísticas e científicas, sob a forma de textos, sons, imagens e vídeos. Distribui às 

escolas públicas de educação básica mídias DVD, contendo, aproximadamente, 150 

horas de programação produzida pela TV Escola. Disponibiliza o E-Proinfo: 

ambiente virtual colaborativo de aprendizagem que permite a concepção, a 

administração e o desenvolvimento de ações, como cursos a distância, projetos de 

pesquisa, projetos colaborativos e outras formas de apoio a distância ao processo 

ensino-aprendizagem.  

Mantém ainda o Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE), que tem como 

objetivo conectar todas as escolas públicas à internet, iniciado em abril de 2007. Sua 

gestão decorre de parceria MEC/Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 

Ministério das Comunicações (MC)/Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG) e as secretarias de Educação estaduais e municipais.  

A institucionalização da formação superior de docentes a distância, concebida 

sob a forma de educação continuada que utiliza essas novas tecnologias, teve 

impulso na UAB, por meio do Programa Pró-Licenciatura, criado pelo MEC, em 

2005, e dirigido a professores em serviço sem formação em nível superior ou 

atuando fora da área de sua formação. A oferta de programas de formação inicial 

nesses moldes representou uma ruptura com os programas de curta duração e com 

o caráter mercadológico que informava muitos deles (FREITAS, 2007). 

Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência (PIBID): O 

Programa foi criado pelo Decreto nº 7.219/2010, com a finalidade de fomentar a 

iniciação à docência e melhor qualificá-la, visando à melhoria do desempenho da 

educação básica. Além de visar ao incentivo à formação docente em nível superior 

para a educação básica e contribuir para a valorização do magistério, tendo por 

meta inserir os licenciandos no cotidiano das escolas das redes públicas de ensino 

(GATTI, 2011, p. 129). 

 A definição das áreas de conhecimento e dos níveis de ensino abrangidos 

pelo Programa é de responsabilidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES, com base nas necessidades detectadas. O 
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Programa conta com a participação de Instituições de Ensino Superior (IES) e de 

escolas públicas de Educação Básica. Para participar do Programa, as IESs devem 

fazer suas propostas ao MEC, nos prazos anualmente estipulados, configurando o 

plano de ações a serem exercidas dentro dos objetivos visados pelo PIBID.  

As bolsas concedidas pelo Programa são destinadas a alunos regularmente 

matriculados em cursos de licenciatura, participantes do projeto institucional, os 

quais devem dedicar-se ao projeto com carga horária mínima de 30 horas semanais. 

No PIBID, o coordenador institucional é um professor da IES responsável perante a 

Capes pelo acompanhamento, organização e execução de tarefas. O Programa 

conta ainda com um coordenador de área, o qual deve desenvolver essas atividades 

em sua área de atuação acadêmica. Além do envolvimento desses profissionais das 

IES, o PIBID tem a participação de docentes de cada escola pública que está 

integrada ao projeto de trabalho que recebe os licenciandos, sendo estes 

professores, os supervisores, responsáveis pelo acompanhamento das atividades 

dos bolsistas na escola.  

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR): 

A formulação do PARFOR, que se seguiu à definição da Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, compreende conjunto 

de ações do MEC em colaboração com as secretarias de Educação de estados e 

municípios e as IPES para ministrar cursos superiores a professores em exercício 

em escolas públicas que não possuem a formação adequada prevista pela LDB. São 

eles:  

• cursos de 1ª licenciatura, para os que não possuem graduação;  

• cursos de 2ª licenciatura, para os licenciados que atuam fora da área de formação; 

• cursos de formação pedagógica para bacharéis sem licenciatura.  

O PARFOR integra o Plano de Ações Articuladas (PAR), do Plano de 

Desenvolvimento da Educação, ao qual aderiram todos os entes federados. A Capes 

gerencia e acompanha o processo de proposição, inscrição e execução dos planos 

estratégicos dos estados em parceria com as IES participantes, os quais devem 

propor cursos para atender às carências regionais em áreas estratégicas, 

respaldadas pelos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente. 

Para tanto, a Capes criou um sistema informatizado, a Plataforma Freire, pelo 

qual os professores das redes públicas se candidatam aos cursos de formação 

inicial e continuada, mediante pré-inscrição. As secretarias de Educação a que 
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pertencem os docentes validam as inscrições que correspondem às necessidades 

da rede, conforme o planejamento estratégico elaborado, e as inscrições validadas 

são submetidas às IES, para fins de seleção e matrícula.  

As vagas oferecidas pelas IES atendem à demanda diagnosticada pela 

análise das pré-inscrições (Portaria nº 9/2009). Os sistemas estaduais e municipais 

devem oferecer suporte a essas atividades em parceria com as IES. As despesas 

decorrentes das ações e dos programas provêm das dotações orçamentárias anuais 

do MEC, da Capes, bem como do FNDE. Em 2011, estavam previstos 510 milhões 

de reais para bolsas a professores formadores e custeio de atividades. 

O programa passa por reformulações atualmente. A partir de outubro de 

2017, professores da educação básica podem cadastrar currículos na Plataforma 

Freire e solicitar vagas em cursos do Programa de Formação Inicial e Continuada 

para Professores da Educação Básica (Profic), lançado no final do ano de 2017 e 

entra em vigor a partir de 2018. 

Programa Pró-letramento: Criado com a perspectiva de ampliação do ensino 

fundamental de oito para nove anos mediante a incorporação das crianças de seis 

anos de idade, o Programa Pró-Letramento, instituído em 2005, dirige-se aos 

docentes dos anos iniciais dessa etapa de escolarização, com o objetivo de orientar 

o trabalho dos professores que atuam nesse período de ensino e de assegurar a 

melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e matemática, acolhendo 

as crianças pequenas, mediante o uso de abordagens mais adequadas à faixa 

etária.  

O Programa faz parte também do movimento de revisão dos currículos, dos 

materiais de apoio ao trabalho dos professores e das próprias metodologias de 

ensino, diante da defasagem de rendimento dos alunos da educação básica, em 

relação às expectativas de aprendizagem apontada nas avaliações nacionais de 

larga escala.  

O Pró-Letramento é um curso semipresencial de 120 horas, divididas em 84 

horas presenciais e 36 a distância, com duração de oito meses em cada uma das 

etapas: aprendizagem da leitura/escrita, aprendizagem da matemática. O material, 

impresso e em vídeo, é de autoria coletiva de dez universidades e composto por oito 

fascículos de alfabetização e linguagem e oito de matemática. Ele é distribuído a 

professores cursistas e tutores, e estes recebem também DVDs que complementam 

os cursos.  

https://freire2.capes.gov.br/
https://freire2.capes.gov.br/


33 
 

O material didático foi preparado com o objetivo de oferecer as bases 

necessárias ao trabalho do(a) professor(a), atingindo-o diretamente em sua prática. 

Envolve o conhecimento do conteúdo pedagógico, dos conteúdos a serem 

ensinados aos alunos e das maneiras de ensiná-los.  

Propõe situações que incentivem a reflexão e o caráter contínuo da 

construção de conhecimentos pelos professores, incentivando-os a aplicarem o que 

aprenderam nas aulas com seus alunos e a analisarem os resultados com colegas, 

tutores e professores formadores. As ferramentas tecnológicas de interação a 

distância foram introduzidas paulatinamente no curso. O Pró-Letramento é um curso 

de aperfeiçoamento.  

Tanto os cursistas como os tutores são avaliados; os primeiros, com base na 

frequência aos encontros presenciais, na realização satisfatória das tarefas de cada 

fascículo e na autoavaliação. Ambos recebem certificados. A implantação do 

Programa teve início em 2006, em cinco estados da região Nordeste.  

Nos anos subsequentes, outros estados e municípios foram incorporados ao 

Programa. Segundo dados do MEC, em 2010, foram selecionados 1.549 municípios 

com maior demanda, e boa parte deles confirmou participação, juntamente com os 

estados do Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Rio de Janeiro e 

Roraima. Em 2008, o Pró-Letramento passou a ser articulado à Provinha Brasil – 

Avaliação da Alfabetização Infantil –, então lançada pelo MEC.  

Essa prova é um instrumento diagnóstico cujos resultados não são 

incorporados ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e que tem o 

intuito de atender às demandas de informação sobre o nível de alfabetização dos 

alunos, de modo a subsidiar as intervenções pedagógicas e administrativas que 

balizem o redirecionamento das práticas alfabetizadoras com base na análise das 

respostas dos alunos.  

Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar II): O Programa Gestar II 

oferece formação continuada em língua portuguesa e matemática aos professores 

dos anos finais do ensino fundamental (antigas quinta a oitava séries, ou sexto ao 

nono anos atuais). Em 2004, ele sucedeu o Gestar I, de 2001, então destinado aos 

professores das séries iniciais e oferecido no âmbito do Fundescola, em parceria 

com o Banco Mundial.  

O Gestar II teve o escopo modificado e a abrangência ampliada em 2008, 

passando a ser implementado em parceria entre o MEC e as IESs. Os cursistas 
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cumprem 300 horas de formação: 120 horas presenciais, sob coordenação dos 

tutores, divididas em 80 horas para estudos coletivos e oficinas e 40 horas para a 

elaboração de projeto, plantão e acompanhamento pedagógico.  

As 180 horas não presenciais são organizadas, prevendo 120 horas para 

estudos individuais e 60 horas destinadas à realização de atividades propostas pelo 

curso ou à socialização dos conhecimentos adquiridos. Os tutores cumprem 300 

horas de formação: 96 horas presenciais (40 de formação inicial, 40 de seminário de 

acompanhamento e 16 de seminário de avaliação do trabalho) e 204 horas a 

distância com estudos individuais.  

Os cursos de formação em língua portuguesa e matemática compreendem 

atividades presenciais e a distância, envolvem a utilização de materiais auto 

instrucionais impressos e possuem serviço de apoio aos participantes, sob 

responsabilidade da IES.  

A proposta pedagógica de matemática é estruturada com base em três eixos: 

conhecimentos matemáticos, conhecimentos de educação matemática e 

transposição didática. A de língua portuguesa é dividida em dois grandes módulos: o 

primeiro incide sobre conceitos fundamentais para o trabalho docente, com foco na 

competência comunicativa do(a) aluno(a); o segundo focaliza o ensino da leitura e 

da produção de textos.  

A avaliação do(a) cursista visa ao mapeamento do seu desenvolvimento 

profissional durante o Programa. O(A) participante é avaliado(a) nas sessões 

presenciais coletivas pelo material que produz, pelo desempenho em sala de aula e 

por meio de autoavaliações. Ao final do curso, recebe um certificado de conclusão.  

São parâmetros para a certificação: frequência mínima de 75% nos encontros 

presenciais; portfólio com as atividades realizadas durante o Programa; declaração 

de execução pedagógica, cujas especificidades são explicadas nos documentos do 

Programa. Trata-se de um programa de amplitude nacional que teve início nas 

escolas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e que, a partir de 2008, foi 

disponibilizado a todas as regiões do país. 

Com base nas informações apresentadas nesta seção, vemos a 

implementação de diferentes políticas docentes desenvolvidas em âmbito nacional. 

Apesar das iniciativas, que demonstram a importância de ações do governo em 

relação aos profissionais da educação, Gatti et al. (2011) afirma que a necessidade 

de pesquisas de avaliação dos processos de implementação e do impacto dos 
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programas de formação oferecidos pelo MEC, os quais, segundo a autora, poderão 

trazer elementos importantes para a sua apreciação avalizada.  

Segundo Gatti et al. (2011), considerando que a formação inicial em serviço 

continua a manter o caráter emergencial que sempre lhe foi atribuído historicamente, 

ainda estão por ser formuladas diretrizes amplas de formação nacional de 

professores que abranjam todas as instituições responsáveis pela oferta de cursos e 

pela sua regulação e avaliação. 
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2 PANORAMA DAS PESQUISAS EM EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

Nesta seção, abordamos um panorama geral da construção da pesquisa em 

Educação no cenário brasileiro, enfatizando teóricos que tratam do tema “formação 

de professores”. Posteriormente tratamos de como entendemos a questão da 

consolidação do campo de formação de professores, esclarecendo os critérios que 

utilizamos como parâmetro da caracterização dos indicadores empregados na 

análise de dados. Com estes indicadores visamos a identificação dos passos dados 

pela área de formação de professores no Brasil, na sua organização e autonomia 

enquanto objeto de um campo de estudo na pesquisa educacional. 

 

2.1 Complexidade da pesquisa educacional 

 

A palavra pesquisa é utilizada no cotidiano das pessoas e nas escolas com 

sentidos variados. Pesquisar é o ato pelo qual procuramos obter conhecimento 

sobre alguma coisa. Com esta definição tão ampla, podemos dizer que estamos 

sempre pesquisando em nossa vida, sempre que buscamos alguma informação, ou 

a solução de algum problema. Assim, “podemos falar em pesquisar o sentido exato 

de uma palavra no dicionário; ou em pesquisar a melhor maneira de temperar uma 

comida; ou em pesquisar os preços de certo produto em várias lojas” (GATTI, 2002, 

p. 9). 

Se objetivo for, no entanto, uma busca no sentido mais estrito, visando à 

criação de um corpo de conhecimentos sobre certo assunto, neste caso, o ato de 

pesquisar deverá apresentar características específicas, visto que não buscamos 

qualquer tipo de conhecimento, mas um conhecimento que ultrapasse nosso 

entendimento imediato na explicação ou na compreensão da realidade que 

observamos.  

Neste caso, estamos fazendo pesquisa para construir o que entendemos por 

ciência. De acordo com Gatti (2002), esta busca aprofundada nos permite elaborar 

um conjunto estruturado de conhecimentos para a compreensão em profundidade 

daquilo que, à primeira vista, o mundo das coisas e dos homens nos revela 

nebulosamente ou sob uma aparência caótica. 

Tratando da pesquisa educacional, Gatti (2002), apresenta a vasta 

diversidade de questões, de diferentes conotações que envolvem a temática, 
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embora todas relacionadas complexamente ao desenvolvimento das pessoas e das 

sociedades. Ela abrange questões em diversas perspectivas: filosóficas, 

sociológicas, políticas, biológicas, administrativas, dentre outras. Segundo a autora, 

mesmo se pensarmos em apenas um de seus aspectos – o da educação escolar –, 

envolveremos uma gama de problemáticas: de legislação, de currículo, de métodos 

e tecnologia de ensino, de formação de docentes, das relações professor-aluno, etc.  

Sem esgotar seus diferentes aspectos, vemos que o campo da pesquisa em 

educação tem se apresentado de modo muito diversificado. Estudos revelam essa 

diversidade disciplinar no campo da educação, nos aponta a multiplicidade de 

abordagens específicas associadas ao campo da educação e sua circunscrição no 

domínio das ciências humanas e sociais. De acordo com Gatti (2012), no contexto 

sociocultural contemporâneo, os estudos no campo da educação estão cada vez 

mais submetidos a novas exigências de qualidade, até de excelência mesmo.  

Segundo a autora, esse campo vem sendo pressionado por imperativos de 

ordem científica e de ordem profissional, como também de ordem política, 

administrativa e econômica. Na perspectiva de Gatti (2012), precisamos nos 

preocupar com alguns aspectos básicos relativos à validade de nossos trabalhos de 

pesquisa, referindo-nos à consistência do campo investigativo em educação. Há 

perguntas que precisam ser consideradas: De onde partimos? Com quais 

referentes? Para quem queremos falar? Por quê? Que tipos de dados nos apoiam? 

Como se originaram? Como cuidamos de nossa linguagem e comunicação?  

Um exemplo trivial citado pela autora refere-se ao fato de utilizarmos muitas 

vezes diversificados termos para significar uma mesma coisa, na dependência de 

posturas momentâneas. Segundo Gatti (2012), temos adesões a um certo 

“modismo” nas expressões e pouca preocupação com os significados dentro de um 

contexto teórico coerente.  

A autora afirma que no Brasil, temos o hábito de usar com amplos 

significados a palavra educação. Não nos preocupamos, por exemplo, com distinguir 

educação em geral – fato social que permeia a sociedade como um todo e seus 

vários instituídos – de educação escolar – aquela que a escola provê. Na maior 

parte dos trabalhos publicados falamos desta última, porém sem qualificar isto, 

criando um espaço um tanto vago de entendimento para diversos interlocutores. 

“Não se trata de defender nominalismos mas, de cuidar da clareza e abrangência do 

que falamos” (GATTI, 2012, p. 14). 
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Vemos em Gatti (2012), que há uma vasta gama de estudos sobre e para a 

educação em variados campos do conhecimento, tornando difícil assumir 

epistemologicamente um eixo identitário. “Há estudos que podem ser qualificados 

como de educação, por exemplo, no campo da linguística, no dos estudos da 

comunicação e da informação, na semiótica, nas neurociências, e outros. 

Publicações se debruçam sobre essas questões e a multiplicidade de possibilidades 

e olhares mostram o que se pode chamar de uma “disciplina indisciplinada”” 

(HOFSTETTER, SCHNEUWLY, GRETLER, 2000, p. 26 apud GATTI, 2012, p. 24).  

Neste contexto, não é fácil caracterizar os caminhos da elaboração das 

pesquisas no campo educacional pela variedade temática, diversidade dos 

problemas do campo, historicamente tomado. Vamos, então neste trabalho, abordar 

as pesquisas em educação com o objetivo do estudo das ações educacionais, em 

sua colocação nas realidades sociais e escolares, destacando a questão da 

profissionalização docente. 

Em um artigo que trata dos desafios da construção metodológica da pesquisa 

em educação, Gatti (2012) apresenta quatro grupos de concepções associadas aos 

estudos em educação, com base em Lenoir, (2000); Bronckart, (1989); García, 

(2011). De acordo a autora, essas concepções refletem diretamente nas pesquisas 

desenvolvidas e nos modos de conceber a educação. 

Segundo Gatti (2012), as concepções destacadas se entrelaçam com várias 

formas e caminhos possíveis para colher e trabalhar dados em investigações das 

situações de ensino e de aprendizagem escolar ou a processos formativos de 

diferentes naturezas e níveis (por exemplo, a formação básica de professores ou a 

continuada, a formação de técnicos ou especialistas, a formação dos jovens, entre 

outras); ou, ainda, a processos de gestão. Elas subjazem a diferentes formas no 

desenvolvimento das pesquisas. 

A primeira concepção apresentada por Gatti (2012) está associada a uma 

perspectiva técnico-instrumental da pesquisa em educação – nesta concepção, a 

educação vista como “ciência de procedimentos”, como conjunto de métodos, 

técnicas e procedimentos para o ensino e a ordenações organizacionais e de 

gestão.  

Um dos caminhos mais comuns para a investigação de problemas nessa 

concepção é pelo recorte de disciplinas de referência, como a psicologia, a história, 

a biologia, a sociologia, a filosofia, e outras, com o predomínio das perspectivas da 
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psicologia do desenvolvimento. Ditar caminhos para práticas, a partir de teorias 

prévias, é sua característica mais evidente. O foco nasce fora das teorias 

educacionais, advindo de áreas contributivas ao olhar da pesquisa com 

educação.  

A segunda concepção está associada à perspectiva lógico-cognitiva, cujo 

foco são teorizações sobre o ensino das disciplinas. A proposição é de que se 

diferencie pesquisa de ensino, não devendo a pesquisa conduzir diretamente a 

recomendações de ações na escola, pelo menos não antes de se ter racionalmente 

estabelecido parâmetros epistemológicos seguros para os conteúdos em suas 

especificidades disciplinares.  

Duas aproximações podem ser encontradas nessa concepção. Uma, parte 

dos conteúdos, linguagem e lógica de áreas ou subáreas do saber (matemática, 

álgebra, geometria, física, física experimental, teorias da comunicação, linguísticas, 

etc.). Estudam-se as relações ensino-aprendizagem, analisando o estatuto dos 

saberes a ensinar, o “contrato didático”, mas, sem questionar o significado, a 

necessidade e suficiência desses saberes e seu processo de objetivação sócio- 

histórica em determinada realidade e nível escolar. Seu foco é o desvelamento de 

processos intrínsecos ao binômio ensino-aprendizagem, a partir da lógica do campo 

do conhecimento a transmitir – a estrutura do conhecimento específico, suas bases 

epistêmicas, conceitos e linguagem.  

A outra considera os alunos em seu nível escolar, porém o ponto de 

referência são as disciplinas escolares, propriamente ditas (português, inglês, 

educação física, história, geografa, ciências, etc.) focando meios de transmissão, 

apropriação e reprodução de conhecimentos selecionados.  

A terceira concepção coloca-se do ponto de vista do sujeito que aprende, 

investigando os processos de apropriação de saberes, e se apoia em teorias que 

têm origem principalmente nas teorias de gênese de referência piagetiana ou de 

referência sociointeracionista ou sócio-histórica de diferentes vertentes, sem 

preocupação explícita com as bases epistemológicas que sustentam os conteúdos 

do ensino. O foco são os processos de aprendizagem das crianças ou jovens, 

gerando o que se poderia caracterizar como abordagem cognitivista, em que os 

sujeitos aprendentes são o foco, não o que há para aprender ou o que se considera 

desejável que aprendam em determinada sociedade, por razões históricas. Não há 
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um olhar sobre o valor dos conteúdos dos saberes em situações sociais 

determinadas. Apenas o processo do aprender é considerado.   

O segundo e o terceiro conjunto de estudos citados trazem contribuições ricas 

para a compreensão de aspectos específicos das situações de ensino e de 

aprendizagem. Porém, se de um lado considera-se a contribuição das pesquisas 

sobre processos e ensino como aporte às práticas educacionais em segmentos 

específicos do conhecimento (aquisição da leitura e escrita – a partir de teorias 

linguísticas, apenas -; ensino da matemática, pela lógica matemática, ou por teorias 

de aprendizagem), de outro, fazem-se críticas a essas contribuições, consideradas 

restritas e, na maioria dos casos, descontextualizadas.  

Bayer e Ducrey (1998, apud GATTI, 2012) são duros nas críticas e as 

caracterizam como aproximação reducionista, por enfocarem, apenas, um dos 

ângulos das situações de ensino, transparecendo, em muitos casos, “ingenuidades, 

simplismos, não consideração dos múltiplos fatores em jogo, em diferentes níveis, 

nas situações de ensino”.  

A quarta concepção é marcada por uma praxiologia, na vertente de um 

pensamento de tendência mais formativa e voltada à ação. Parte do pensar as 

ações educativas, criando conceitos fecundos na relação práticas-teoria e 

produzindo conjuntos instrumentais ancorados na reflexão sobre sua utilização e 

finalidades, em contextos complexamente considerados. Essa posição pode se 

exprimir pela afirmação de Henri Wallon (1975, apud GATTI, 2012, p. 25): “A teoria 

nasce da prática e deve a ela retornar”. Podemos dizer que conhecimento em 

educação nasce da e com a prática e deve aí retornar, mas terá consistência e 

impactos, desde que se faça uma construção axiológica.  

Lenoir (2000, apud GATTI, 2012, p. 25) afirma que “sem o retorno à prática, o 

conhecimento se arrisca a ser apenas um simulacro.” Nesse sentido, a pesquisa é 

concebida sobretudo como pesquisa-ação, em variadas possibilidades, procurando 

assegurar uma interrelação entre a pesquisa formal e os procedimentos da 

investigação na e/ou com a ação, porém, criando teorizações e fundamentando-as. 

Mobilizando certos conhecimentos para compreender situações e inferir/criar novos 

modos de ação. Funda-se sobre a análise do estatuto sócio-histórico do saber a ser 

ensinado e dos objetivos do próprio ensino, considerando critérios de pertinência e, 

não, critérios de legitimidade. 
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Assim, a pesquisa parte dos resultados de uma análise crítica do contexto 

social e da situação real na qual o ensino de uma matéria escolar se atualiza. A 

produção de coerência, orientada para a ação, assim como da contextualização 

social, se torna central. Assume-se a inter-relação e a interação indispensáveis entre 

os processos de ensinar, os de aprender, os sentidos dos conteúdos e os processos 

de formar. Na expressão de Lenoir (2000, apud GATTI, 2012, p. 25) “incorporam-se 

nas análises, como ampliação de perspectiva, as contribuições das abordagens 

culturalistas e as da chamada “nova sociologia””.  

Segundo Gatti (2012), despontam, ainda, pesquisas que têm uma abordagem 

interacional, na qual se procura considerar todas as relações entre os conjuntos de 

diferentes fatores pertinentes às ações educacionais: aluno, professor, 

conhecimento, situação, contexto. Mais recentemente, emergem, também, as 

abordagens biográficas, tanto os estudos autobiográficos, como os realizados por 

um interlocutor (pesquisador), com o objetivo de compreender os processos 

formativos individuais, os quais vêm se colocando como um espaço para a 

investigação em diferentes questões das relações escolares.  

Cifali (1998, apud GATTI, 2012), discutindo a prática como objeto de pesquisa 

e como lugar legítimo de produção de conhecimento científico, coloca a necessidade 

de uma objetividade, conquistada por um trabalho sobre a própria subjetividade, pela 

intersubjetividade que se pode criar com vários interlocutores. Porém, tem sido 

lembrada a necessidade, para esses estudos, de enquadramento teórico e 

metodológico mais aprofundados e com maior especificidade, o que lhes falta de 

modo geral.  

Com uma visão crítica, a autora afirma que muitos desses trabalhos parecem 

monólogos ou são descritivos, com apelos emotivos, faltando interpretações 

coerentes, inferências cognitivas, que avancem compreensões. Esses estudos 

chamam por aspectos da pesquisa clínica, com suas qualidades e limites, por 

exemplo, demandam cuidados especiais com a questão da subjetividade e dos 

controles. Com base nessas concepções apresentadas, o quadro 1 foi elaborado a 

fim de proporcionar uma melhor visualização de tais abordagens associadas aos 

estudos da pesquisa educacional: 
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Quadro 1: Concepções associadas aos estudos da pesquisa educacional 

 
CONCEPÇÕES ASSOCIADAS AOS 

ESTUDOS DA PESQUISA EDUCACIONAL 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

1ª Perspectiva técnico-instrumental  

 A educação vista como “ciência de 
procedimentos”.  

 Conjunto de métodos, técnicas e 
procedimentos para o ensino e a 
ordenações organizacionais e de gestão.  

 Ditar caminhos para práticas, a partir de 
teorias prévias, é sua característica mais 
evidente.  

 O foco nasce fora das teorias 
educacionais, advindo de áreas 
contributivas ao olhar da pesquisa com 
educação.  

 

 

2ª Perspectiva lógico-cognitiva 

 Foco: teorizações sobre o ensino das 
disciplinas.  

 A proposição é de que se 
diferencie pesquisa de ensino, não devendo 
a pesquisa conduzir diretamente a 
recomendações de ações na escola.  

 

 

 

3ª Perspectiva do sujeito 

 Coloca-se do ponto de vista do sujeito 
que aprende. 

 Investiga os processos de apropriação 
de saberes. 

 O foco são os processos de 
aprendizagem, em que os sujeitos 
aprendentes são o foco, 

 Não há um olhar sobre o valor dos 
conteúdos dos saberes em situações 
históricas ou sociais determinadas. 

 Apenas o processo do aprender é 
considerado 

 

 

4ª Perspectiva da práxis 

 Tendência mais formativa e voltada à 
ação.  

 Parte do pensar as ações educativas 

 A pesquisa é concebida sobretudo como 
pesquisa-ação,  

 Funda-se sobre a análise do estatuto 
sócio-histórico do saber a ser ensinado e 
dos objetivos do próprio ensino. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Concluindo o primeiro tópico desta seção, notamos que ao ter como objetivo 

estudar as pesquisas em educação, é imprescindível a estruturação da abordagem 

por parte do pesquisador, para o estabelecimento dos critérios a serem 

considerados, os quais precisam estar bem estabelecidos devido às diversas 
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possibilidades constitutivas existentes na pesquisa educacional, pela diversidade de 

questões e conotações a serem consideradas. 

 

2.2 Delineamento das pesquisas sobre formação de professores no Brasil 

 

Os estudos do tipo estado do conhecimento possibilitam um retrato do objeto 

estudado (ANDRADE, 2006). De acordo com a autora, é necessário conhecer os 

balanços feitos anteriormente para que possamos compreender a construção do 

conhecimento sobre formação de professores, para que assim possamos avançar 

no conhecimento das pesquisas sobre o tema. Segundo Andrade, balanços da 

produção científica sobre formação de professores no Brasil, despertaram interesse 

de vários autores como Giglio (1998), André (2000; 2010), Gatti (2001; 2013), 

Romanowski (2002), Marin, Bueno e Sampaio (2005). 

Com base nessas afirmações, pretendemos nesta seção tratar das 

pesquisas sobre formação de professores no Brasil, apresentando alguns resultados 

obtidos a partir de trabalhos correlacionados a este estudo. 

Em um estudo comparativo realizado por André (2009), publicado na Revista 

Brasileira de Pesquisa sobre Formação Docente, a autora reuniu um extenso 

levantamento de estudos produzidos nos anos 1990 e 2000 nos cursos de pós-

graduação. Neste trabalho, vemos que no período de 1990 a 1998, foram 

defendidas 6.244 dissertações e teses, das quais 410 (6%) trataram do tema 

formação de professores. Nos cinco anos seguintes, a produção total da área 

passou para 8.280, das quais 1.184 (14%) abordaram o tema formação de 

professores. Esses dados deixam evidente que a produção cresceu de forma 

considerável no período, confirmando o interesse da comunidade científico-

acadêmica pelo tema formação de professores. 

André (2009) compara os temas e subtemas tratados nas dissertações e 

teses dos dois períodos mostra uma grande mudança: 

 

Se, nos anos 1990, a grande maioria das pesquisas se debruçava 
sobre os cursos de formação inicial (72%), nos anos 2000, a maior 
parte dos trabalhos investiga questões relacionadas a identidade e 
profissionalização docente (41%). Houve uma mudança de foco dos 
cursos de formação para os docentes e seus saberes (ANDRÉ, 
2009, p. 48). 
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A partir deste fragmento, observamos uma transformação no enfoque das 

abordagens sobre a formação de professores. A autora aponta que essa mudança 

pode ser fruto tanto da chegada ao Brasil dos escritos de Maurice Tardif sobre os 

saberes docentes, quanto do aumento da produção internacional sobre 

profissionalização docente, motivada principalmente pelas reformas educativas dos 

anos 1990.  

Segundo André (2009), as pesquisas dos anos 2000 demostraram grande 

interesse em conhecer o que pensam e fazem os professores: quais suas 

concepções, suas representações, seus saberes e suas práticas. De acordo com 

André (2009), dar voz ao professor parece muito legítimo, mas cabe perguntar como 

têm sido tratados esses dados e o que tem sido feito com os resultados desses 

estudos.   

André (2009) avalia que nos anos 1990, os cursos de formação de nível 

médio (Escola Normal) foram os mais investigados pelos pós-graduandos (147). Nos 

anos 2000, foram computados apenas 43 estudos sobre essa temática e surgiram 

as pesquisas sobre os cursos superiores de magistério (32).  

A mudança foi, portanto, significativa e pode ser explicada pela promulgação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, que estabeleceu o 

nível superior como necessário para o exercício da docência, além de outras 

medidas legais que, nos anos seguintes, abriram possibilidades para criação do 

Curso Normal Superior e dos Institutos Superiores de Educação, novas instâncias 

formativas. 

Neste contexto, André (2009) ressalta que o projeto CEFAM (Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério), que, isoladamente, foi o curso mais 

estudado nos anos 1990 (19 pesquisas), recebeu pouca atenção no início dos anos 

2000. Segundo a autora, foi uma experiência marcante de formação, mas foi 

descontinuada. Ela prossegue, afirmando que seria interessante verificar qual sua 

contribuição, por exemplo, investigando a inserção profissional dos egressos.  

Vemos em André (2009), que nos anos 1990, as disciplinas dos cursos de 

formação inicial foram alvo de grande número de trabalhos (109), tanto as disciplinas 

pedagógicas (80), quanto as específicas (29). Porém, faltaram estudos que 

investigassem as articulações entre elas, conforme afirma André (2000).  

Nos anos mais recentes, a relação entre disciplinas pedagógicas e 

específicas ainda não se constituiu objeto sistemático de pesquisa, mas surgiram 
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estudos sobre interdisciplinaridade tanto na licenciatura, quanto no magistério do 

ensino médio, nos projetos e nas práticas de formação continuada. Segundo a 

autora, são estudos que defendem a perspectiva interdisciplinar, mas que raramente 

relatam situações em que esteja sendo efetivamente implantada.  

Vemos em André (2009), que os processos reflexivos, que na década de 

1990 despontavam como referenciais promissores na formação dos docentes, 

firmaram-se definitivamente nos anos 2000. Quanto aos conteúdos emergentes, 

André (2000) indicou que na década de 1990 despontavam questões relativas ao 

meio ambiente e à saúde na formação, processos de aprendizagem do aluno – 

futuro professor, representações do aluno – futuro professor, questões de gênero e 

etnia, uso de novas tecnologias, questões de identidade docente, e competências na 

formação do professor.  

Algumas dessas previsões realmente se efetivaram quando foram analisadas 

as pesquisas dos anos 2000, como a temática do meio ambiente. A preocupação 

central dos pós-graduandos nesses estudos foi, em geral, investigar como essas 

questões são tratadas nos cursos de formação inicial e a formação continuada.  

Questões relativas à saúde do professor também foram frequentes nos anos 

2000, no subgrupo condições de trabalho, e trataram de burnout e de como   

trabalho docente pode afetar a saúde do professor. Foram poucos os estudos que 

abordaram os processos de aprendizagem dos alunos – futuros professores – nos 

cursos de formação inicial (8). Entretanto, esse número foi bastante significativo nas 

pesquisas sobre formação continuada (60).  

Segundo André (2009), parece que aí desponta um novo tema de pesquisa: 

os processos de aprendizagem do adulto professor ao longo da carreira. Estudos 

das representações de alunos – futuros professores – apareceram em 44 

dissertações e teses defendidas no período de 1999 a 2003. De acordo com a 

autora, embora esse número não seja pequeno, ainda há muito a se conhecer sobre 

as representações do futuro professor. 

O uso de novas tecnologias para a formação de professores apareceu como 

um tema em rápida ascensão. Nos anos 2000, foram encontrados trabalhos sobre 

essa temática em todas as categorias de análise, sendo considerado um tema 

emergente. A temática identidade e profissionalização docente que, os anos 1990, 

foi considerada por André (2000), como emergente, e de fato se consolida nos anos 

posteriores e domina o campo da investigação sobre formação docente.  
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Estudos tratando de questões de gênero, etnia e das competências na 

formação do professor não estavam evidenciados nos anos recentes, contrariando 

as expectativas de André (2000), que os considerava temas emergentes. 

Apareceram de forma muito tímidas ainda as iniciativas que se debruçam sobre 

questões de gênero e etnia na formação de professores.  

Quanto às pesquisas sobre competências na formação docente, parece que o 

enfoque crítico de que se revestiu essa temática nos escritos e debates da área de 

educação desencorajou totalmente os pós-graduandos a torná-lo objeto de seus 

trabalhos. Nos anos 1990, poucos trabalhos trataram de temáticas como condições 

de trabalho, organização sindical e plano de carreira dos docentes.  

Aspectos tão fundamentais no campo da formação docente, como esses, não 

poderiam ser quase silenciados, conforme aponta André (2000). Investigações sobre 

as políticas de formação aparecem de forma muito tímida nos anos 1990 e crescem 

um pouco nos anos 2000, principalmente a partir do ano de 2001. A autora 

questiona se esse seria um tema emergente.  

No mapeamento dos anos 1990, foram apontados como temas não 

evidenciados: a dimensão política na formação do professor e a formação do 

professor para atuar nos movimentos sociais, na educação de jovens e adultos, na 

educação indígena e para lidar com a diversidade cultural (ANDRÉ, 2000). Segundo 

os estudos, nos anos recentes esse quadro não mudou, havendo poucos trabalhos 

que abordavam essas temáticas. 

Segundo André (2009), os temas que pareceram emergentes para os 

próximos anos eram os seguintes: a formação de professores de cursos superiores, 

condições de trabalho, principalmente questões sobre a saúde dos docentes; o uso 

de tecnologia educacionais e a educação a distância na formação de professores.  

Quanto às metodologias de pesquisa, André (2009) afirma que o quadro das 

dissertações e teses não sofreu grandes mudanças dos anos 1990 para os anos 

2000, apenas uma inversão de postos. Se nos anos 1990, os tipos de estudo mais 

utilizados foram: o microestudo (106) e a análise de depoimento (53); nos anos 

2000, os tipos de estudos com maior incidência foram: análise de depoimento (197) 

e microestudo (146).  

Segundo a autora, ainda temos muitas pesquisas que consideramos pontuais, 

pois abrangem situações muito específicas, procedimentos pobres de coleta de 

dados e análises muito circunscritas. O questionário, pouco mencionado nos 
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trabalhos dos anos 1990, apareceu como importante técnica e 

coleta de dados para um número significativo de estudos nos anos 2000 e foi 

utilizado, muitas vezes, em combinação com entrevista e/ou com análise de 

documento e/ou com a observação. Parece que o preconceito sobre dados 

quantitativos vai, aos poucos, sendo superado.  

Prosseguindo em seus levantamentos, André (2009) apresenta algumas 

perspectivas dos trabalhos. Segundo a autora, um aspecto muito promissor das 

pesquisas mais recentes é a atenção dada ao professor. Muitos estudos foram 

produzidos nos últimos anos, em torno das opiniões, das representações, dos 

processos de constituição de identidade, dos saberes e práticas dos professores. 

De acordo com André (2009), conhecer de perto quem é o professor 

da educação infantil, da educação básica ou superior parece-nos não só relevante, 

mas fundamental para que se possa delinear estratégias efetivas de formação. 

Assim, aproximar-se das práticas dos professores, adentrar o cotidiano de seu 

trabalho é, sem dúvida, imprescindível para que se possa pensar, com eles, as 

melhores formas de atuação na busca de uma educação de qualidade para todos.  

A autora prossegue afirmando que é preciso, no entanto, que essas 

pesquisas não se limitem a apenas reproduzir o que dizem os professores, mas que 

efetivamente procurem compreender o contexto de produção desses discursos, as 

razões que os levam a se pronunciar dessa ou daquela maneira, a quem se dirigem, 

o que pretendem.  

Além disso, deve haver um esforço para ir além da constatação, tentando 

encontrar caminhos ou alternativas para o aperfeiçoamento da prática profissional, o 

que, na medida do possível deve ser um empreendimento em colaboração entre 

pesquisador e professor. Caso contrário, correremos o risco de reiterar o já 

conhecido, a mesmice. De acordo com André (2009), a pesquisa educacional 

brasileira e, em especial, as investigações sobre a formação de professores têm 

crescido muito com as informações fornecidas pelos mapeamentos da produção 

científica. 

Quanto aos elementos apresentados, André (2010) demonstra certa 

preocupação em relação à concentração dos trabalhos na temática do professor. 

Segundo ela, desde o início dos anos 2000 vem caindo radicalmente o número de 

estudos sobre a formação inicial. André destaca que é preocupante esse desvio da 

atenção dos pesquisadores dos cursos de formação inicial, pois ainda há muito a 
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conhecer sobre como preparar os docentes para enfrentar os desafios da educação 

no século XXI. 

Outro questionamento levantado pela autora refere-se ao seguinte fato: “ao 

mudarem radicalmente o foco – dos cursos de formação, para o professor – podem 

vir a reforçar uma visão da mídia, com amplo apoio popular, de que o professor é o 

principal (talvez o único) responsável pelo sucesso/fracasso da educação” (ANDRÉ, 

2010, p. 280).  

Segundo a autora, não há dúvidas do papel fundamental que o professor 

exerce na educação escolar, mas é necessário pontuar outros elementos igualmente 

importantes como: a atuação dos gestores escolares, as formas de organização do 

trabalho na escola, o clima institucional, os recursos disponíveis, a participação dos 

pais, as políticas educativas. A partir desses posicionamentos, André adverte que o 

papel da pesquisa de superar as crenças e a visão do senso comum, não de 

submeter-se a elas. 

Em estudos publicados, por Diniz-Pereira (2013), o autor observa que a 

partir dos anos de 1990, tornou-se crescente a presença de pesquisadores 

estrangeiros entre as referências ditas “obrigatórias” no campo de pesquisa sobre 

formação de professores no Brasil que, por via de consequência, influenciará 

significativamente a literatura nacional sobre o tema. Segundo ele, Ken Zeichner 

(Estados Unidos), Philippe Perrenoud (Suíça), António Nóvoa e Isabel Alarcão 

(Portugal), Maurice Tardif, Clermont Gauthier e Claude Lessard (Canadá), Carlos 

Marcelo García (Espanha) e Anne Marie Chartier (França) estão entre os mais 

citados.  

Sobre este aspecto, André (2010) fala sobre a presença acentuada de 

autores estrangeiros nas publicações, apresentando alguns questionamentos: Será 

que as nossas pesquisas sobre formação de professores têm levado em conta a 

especificidade de nossos contextos? Será que os pesquisadores têm procurado 

adaptar propostas geradas em outros países à nossa realidade? 

De acordo com a autora em muitos estudos fica evidente a falta de domínio 

dos fundamentos dos métodos. André (2010) aborda a dificuldade encontrada ao 

buscar analisar os referenciais teóricos e autores que deram suporte aos estudos da 

amostra de seu levantamento no ano de 2007. A autora aponta falhas na construção 

dos resumos, o que diminui a validade das constatações dos dados coletados da 
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produção científica.  Neste estudo, os dados eram coletados apenas dos resumos 

dos trabalhos.  

Segundo André, apenas metade dos resumos citaram os referenciais ou os 

autores que lhes deram suporte. Nestes, foram mencionados mais de uma centena 

de nomes, dos quais apenas quatro autores: Nóvoa, Tardif, Vygotsky, Paulo Freire, 

apareceram em no máximo sete estudos diferentes, em um total de 298. A grande 

maioria foi citada apenas uma vez, fato que demonstra certa fragilidade na área. 

Outro questionamento levantado pela autora refere-se ao exame das 

metodologias utilizadas nos trabalhos. De acordo com André (2009), muitos estudos 

não descrevem os passos seguidos; a grande maioria não esclarece o tipo e o 

número de sujeitos participantes; alguns nem indicam os instrumentos utilizados. 

Segundo a autora, nota-se que em alguns casos há mais preocupação em 

identificar-se como pesquisa qualitativa ou como estudo de caso, do que em 

descrever os procedimentos metodológicos seguidos. 

Sobre este aspecto, vemos em Gatti (2002, p. 43) que “método não é algo 

abstrato; Método é ato vivo, concreto, que se revela nas ações e na organização do 

trabalho investigativo”. Segundo a autora, quando falamos de método, estamos 

falando da forma de construir o conhecimento. Na área da educação, a tradição de 

pesquisa se restringiu até meados do século XX, e sua expansão, como área de 

investigação é mais recente.  

De acordo com Gatti (2002), a área educacional dispunha de pessoas com 

ampla e profunda formação cultural, mas que não tinha interesse, nem formação 

específica na área da formação empírica. Sua atuação passava mais por questões 

de natureza filosófica, de teoria sociológica, de reflexões mais gerais. Gatti afirma 

que dominava o beletrismo, ou, o bacharelismo de base discursiva.  

A autora afirma ainda, que as políticas de financiamento da pesquisa, por 

longo tempo, não privilegiaram as áreas sociais e humanas, e em particular, a da 

educação. Segundo Gatti (2002), a tradição de pesquisa nessa área veio se 

formatando aos poucos, com apoio financeiro precário, e, enfrenta dificuldades para 

firmar-se porque dispomos de um conjunto ainda reduzido de pessoas que 

mergulham a fundo na construção do conhecimento a partir de investigações 

consistentes e sólidas, desenvolvidas com continuidade temática e teórica. 

De acordo a autora, setores em que a pesquisa e a teoria levam à 

constituição de referenciais específicos, mais claros e fortes, suportam o 
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levantamento e a sustentação de ideias, questões, hipóteses de trabalho e meios de 

investigá-las. Nos casos em que teorias mais consistentes foram elaboradas, 

encontramos posicionamentos mais sólidos quanto às questões de pesquisa, 

métodos de trabalho e abrangência e possível validade de suas conclusões. Assim, 

quando tratamos da pesquisa educacional, a clareza teórica e a coerência 

metodológica devem ser consideradas como parte fundamental para o 

fortalecimento da área. 

  

 

2.3 O campo de pesquisa sobre formação de professores: indicadores  

 

Conforme nos aponta Diniz-Pereira (2013), para discutir o campo de 

pesquisa sobre formação de professores, faz-se necessário elencar uma série de 

questionamentos: Como se constituiu o campo de pesquisa sobre formação de 

professores no Brasil? Como ele se consolidou como tal? Quais as principais 

modificações ocorridas nesse campo em termos de temáticas e metodologias de 

pesquisa? Quais são os atuais focos de investigação desse campo? Quais as 

principais críticas e os problemas enfrentados por ele desde o seu surgimento? 

Quais as recomendações para que se aumente a qualidade das pesquisas sobre 

formação de professores e, por via de consequência, que o campo se fortaleça?  

Diniz-Pereira (2013) apresenta uma crítica em relação ao campo de 

pesquisa sobre formação de professores. Segundo o autor, constata-se que, entre 

as pesquisas sobre formação de professores no país, a parcela que se dedica à 

questão da identidade docente é ainda muito pequena. De acordo com ele, a 

diversidade de perspectivas teóricas sob as quais essa questão é abordada sugere 

uma tímida articulação entre os pesquisadores e certa fluidez no campo.  

Com base nestes aspectos, acreditamos que os indicadores utilizados na 

análise das pesquisas servem de embasamento para responder a alguns destes 

questionamentos, ou mesmo fortalecem as discussões da temática. Em uma breve 

análise sobre as questões pré-estabelecidas, o autor afirma que ainda que se trate 

de um campo de pesquisa relativamente novo na área de Educação, a formação de 

professores vem se desenvolvendo muito rapidamente. Tal crescimento coloca 

desafios para esse campo em termos da qualidade de suas produções acadêmicas. 



51 
 

Sobre a constituição do campo de formação de professores, García (1999) 

aponta cinco indicadores que poderiam atestar a constituição do campo de formação 

de professores, os quais são:  

 objeto próprio; 

 metodologia específica; 

 uma comunidade de cientistas que define um código de comunicação próprio; 

 integração dos protagonistas na pesquisa; e a  

 consideração da formação de professores como um elemento fundamental na 

qualidade da ação educativa, por parte dos administradores, políticos e 

pesquisadores. 

 

Buscando examinar cada um desses critérios é primordial pensarmos no 

cenário da educação brasileira. Sobre esse aspecto, vemos em André (2010), que 

ter um objeto próprio, é sem dúvida um importante critério para delimitar uma área 

de estudo. Segundo a autora podemos identificar tanto nos escritos de vários 

estudiosos da temática, quanto em encontros científicos, em especial nas reuniões 

anuais realizadas pelo Grupo de Trabalho Formação de Professores da ANPEd que 

os esforços têm sido reiterados visando tornar cada vez mais claro o que constitui de 

fato o objeto da formação docente. 

Nas pesquisas sobre o objeto da formação docente é possível encontramos 

diferentes formas de olhar para a questão, o que enriquece o debate. Por exemplo, 

para alguns pesquisadores o foco da formação docente deve estar nos processos de 

aprendizagem da docência (MIZUKAMI et al., 2002, apud ANDRÉ, 2010). Já 

segundo Imbernón (2002), a formação docente consiste em um processo contínuo 

de desenvolvimento profissional, que tem início na experiência escolar e prossegue 

ao longo da vida, incluindo questões relativas a salário, carreira, clima de trabalho, 

estruturas, níveis de participação e de decisão.  

Para García (1999, apud ANDRÉ, 2010), o que constitui o objeto da 

formação são os processos de formação inicial ou continuada, que possibilitam aos 

professores adquirir ou aperfeiçoar seus conhecimentos, habilidades, disposições 

para exercer sua atividade docente, de modo a melhorar a qualidade da educação 

que seus alunos recebem. Vemos em André (2010), que essa definição, bastante 

abrangente tem sido aceita por estudiosos da área, que reconhecem o foco de 
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atenção nos processos de preparação, profissionalização e socialização dos 

professores. 

André (2010) nos mostra que em estudos recentes o conceito de 

desenvolvimento profissional docente tem sido utilizado em substituição ao de 

formação inicial e continuada (NÓVOA, 2008; IMBERNÓN, 2009; GARCÍA, 2009). A 

preferência pelo seu uso é justificada por García (2009, p. 9, apud André, 2010) 

porque marca mais claramente a concepção de profissional do ensino e porque o 

termo “desenvolvimento” sugere evolução e continuidade, rompendo com a 

tradicional justaposição entre formação inicial e continuada.  

O segundo indicador da configuração de uma área de estudos é a utilização 

de metodologia própria, este indicador busca demonstrar se na investigação das 

problemáticas de formação docente há algum/alguns tipos de pesquisa que têm sido 

mais frequentes, como por exemplo, a história de vida e a pesquisa-ação. Neste 

contexto, vemos que de acordo com André (2010), as várias modalidades de 

pesquisa colaborativa também vêm sendo progressivamente apontadas como 

estratégias adequadas de formação do professor pesquisador e de produção 

compartilhada de conhecimentos. 

O terceiro elemento, citado por García (1999), que indica a constituição de 

um campo de estudos autônomo é a criação de uma comunidade de cientistas que 

se empenha na elaboração de um código de comunicação próprio por meio das 

pesquisas e das sociedades que fomentam conhecimento e formação. Sobre esse 

aspecto, André (2010) cita alguns indicadores na comunidade científica brasileira de 

que a formação docente vem agregando grupos de pesquisadores em eventos, 

publicações e fóruns de debates.  

A autora utiliza como um dos exemplos a criação do Grupo de Trabalho (GT) 

Formação de Professores, que integra a Associação Nacional de Pós-graduação e 

Pesquisa em Educação – ANPEd, uma das agremiações científicas mais 

respeitadas da área, bem como a realização, em 2006, do I Encontro de Grupos de 

Pesquisa sobre Formação de Professores do país, que permitiu mapear a produção 

acadêmica e localizar as questões que merecem maior atenção na área e o 

lançamento do primeiro número da Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação 

de Professores, em 2009, uma iniciativa importante para a conquista da autonomia 

da área. 
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Outro elemento que segundo García (1999) sinaliza a definição de um 

campo de estudos próprios é a incorporação ativa dos próprios protagonistas, os 

professores, nos programas de pesquisa, assumindo papel importante tanto no seu 

desenho quanto na sua efetivação, ou seja, no planejamento, coleta, análise dos 

dados e na divulgação dos resultados.  

O quinto indicador de constituição da área é a insistente atenção dos 

políticos, administradores e investigadores à formação dos professores como peça 

chave da qualidade do sistema educativo. De acordo com André (2010), esse talvez 

seja o aspecto mais visível de configuração da área no Brasil, pois segundo a autora 

temos ouvido frequentes depoimentos de políticos e visto inúmeras matérias em 

jornais e revistas que enfatizam o papel crucial da formação docente na melhoria da 

educação brasileira. 

André (2009, 2010 apud GATTI 2014), nos mostra que o número de 

pesquisas abordando o tema formação de professores cresceu muito nos últimos 

anos. Neste contexto importante notar que além do aumento na quantidade, pode-se 

observar uma mudança no enfoque das pesquisas, onde o docente tem ganhado 

espaço para discutir sua prática enquanto profissional. Assim a temática formação 

de professores que por vezes se apresentava como viés de crítica aos problemas 

escolares ou aos resultados dos alunos tem cada vez mais demonstrado a questão 

da profissionalização docente. 

 Segundo André (2010), os cinco indicadores sugeridos por García (1999) são 

bastante úteis para identificação dos passos que vêm sendo dados pela área de 

formação de professores no Brasil, na conquista de sua autonomia. A autora cita 

ainda que há, no entanto, vários aspectos dessa trajetória que precisam ser 

melhores conhecidos, como por exemplo, os objetos e metodologias que vêm sendo 

priorizados nos estudos e pesquisas da área, para avaliar sua contribuição à 

constituição do campo. 
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3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES: CONSIDERAÇÕES SOBRE A IDEIA DE 

CAMPO 

 

A constituição do campo de pesquisa sobre formação de professores é um 

tema discutido em estudos desde os anos 90. Em um levantamento realizado por 

Marli André (2010), a autora demonstra o aumento no número de trabalhos sobre 

formação de professores nos últimos dez anos. Em sua pesquisa publicada no ano 

de 2010, André cita que num período anterior, no ano de 1990, era de 6% o número 

total de trabalhos da área de educação que tratavam o tema; nos anos 2000, o 

percentual passa a 14%. 

Em artigo publicado no ano 2013, Diniz-Pereira chega a afirmar a constituição 

deste campo. De acordo com o autor, “a formação de professores é um campo de 

estudos relativamente novo no mundo ocidental” (ZEICHNER, 2005 apud DINIZ-

PEREIRA, 2013, p. 146). Membros da comunidade internacional em pesquisa 

educacional definiram um marco para o surgimento desse campo no mundo: a 

publicação de uma revisão da literatura especializada, realizada por Robert F. Peck 

e James A. Tucker, na edição de 1973 do Handbook of Research on Teaching 

(PECK; TUCKER, 1973 apud DINIZ-PEREIRA, 2013)  

De acordo com Diniz-Pereira (2013), isto não significa que não existiam 

estudos sobre o tema da formação de professores antes dessa data. Significa que, 

até 1973, a comunidade internacional de pesquisadores em educação (e, mais 

especificamente, em ensino) não admitia seu status como linha de pesquisa. Na 

edição de 1986, a publicação de uma nova revisão da literatura especializada 

(LANIER; LITTLE, 1986) representou a consolidação dessa temática como campo 

de pesquisa (GARCÍA, 1989). 

No que diz respeito ao contexto brasileiro, Diniz-Pereira (2013), afirma que 

debates e pesquisas sobre formação de professores foram sistematizados e 

analisados por meio de alguns estudos do tipo “estado da arte” e levantamentos 

bibliográficos, abrangendo os respectivos períodos: Maria das Graças Feldens 

(1983, 1984): de 1972 a 1981; Vera Candau (1987): de 1982 a 1985; Menga Lüdke 

(1994): de 1988 a 1994; Marli André (2006): de 1990 a 1998; Iria Brzezinski (2006): 

de 1997 a 2002. 

Neste trabalho utilizamos a perspectiva de coleta e análise semelhante à 

abordagem realizada por Marli André (2010). Nestes materiais encontramos 
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trabalhos que apresentam um panorama da constituição do campo até o início dos 

anos 2000. Com base nestes dados, André (2010, p. 180) afirma que “as iniciativas 

da comunidade científica têm possibilitado que a área se torne mais respeitada 

frente às demais áreas de conhecimento”.  

Segundo ela este é um aspecto fundamental para a constituição do campo. 

Considerando que há disputas de poder entre as áreas, a autora conclui dizendo 

que se torna imprescindível que o coletivo assuma posições claras e coerentes a fim 

de o campo firmar-se como autônomo. 

 

3.1 Abordagem sociológica de Pierre Bourdieu: campo, capital e habitus 

  

O emprego do conceito de campo nas pesquisas educacionais brasileiras tem 

sido frequente. Este fato demonstra o quanto Pierre Bourdieu tem influenciado a 

produção acadêmica na educação. Em contrapartida, Catani (2004) afirma que 

apesar das ocorrências, tal uso nem sempre tem sido feito de forma a situar 

devidamente tal conceito num contexto mais amplo das produções de seu autor. De 

acordo com ele, “se a presença ou a utilização do conceito de campo no domínio 

das humanidades – e, em especial, da produção educacional – têm sido recorrentes, 

nem sempre têm sido acompanhadas de uma incursão mais demorada pela obra de 

Bourdieu” (CATANI, 2004, p. 4).  

Assim, vemos que além do conceito de campo, sua definição e suas 

propriedades, faz-se necessário atentar para outros conceitos do mesmo autor, tais 

como habitus e capital, os quais estão intimamente ligados àquele primeiro.  

Quando tratamos o termo “campo” é possível que num primeiro momento 

tenhamos a ideia de espaço ou área delimitada. Com base nestas características da 

expressão vemos um esboço do conceito de “realidade social” que o sociólogo 

Durkheim apresentava como sendo um conjunto de relações invisíveis que 

constituem um espaço de posições exteriores umas às outras, definidas em relação 

umas às outras (BOURDIEU, 1990). 

Desta forma, torna-se possível a comparação do espaço geográfico ao 

espaço social. Se no exemplo geográfico temos em seu interior recortes que dividem 

regiões, no contexto social essas ramificações são estabelecidas por lutas 

ideológicas. Portanto, de acordo com Pereira (2015), os campos são formados por 
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agentes, que podem ser indivíduos ou instituições, os quais criam os espaços e os 

fazem existir pelas relações que aí estabelecem. 

Conforme citado anteriormente, para tratarmos o conceito de campo é 

necessária uma abordagem mais abrangente dos estudos de Bourdieu, trazendo à 

cena ao menos dois conceitos ligados à ideia da constituição de um campo: o 

conceito de capital e o habitus. Consideramos que estes conceitos não constituem o 

foco deste trabalho, mas que num primeiro momento faz-se necessário um breve 

delineamento a fim de demonstrar sua relação com a definição de campo, uma vez 

que a relação entre campo, habitus e capital é explicitada por Bourdie e emerge em 

variados textos do autor. 

De acordo com Pereira (2015, p. 344), “cada campo está ligado a 

determinados capitais quando se constitui como espaço no qual os capitais são 

movimentados, valorizados, legitimados”. Assim, de acordo com as características e 

finalidades de um determinado campo, um ou outro capital terá maior valor e 

importância. É também no campo que pode ser situado o habitus, já que cada 

campo privilegia um habitus específico. 

Para Bourdieu (2011, p. 67) “a noção de capital social impôs-se como o único 

meio de designar o fundamento dos efeitos sociais”. De acordo com o autor, os 

conceitos de capital cultural e capital social, se relacionam às heranças culturais, 

possibilidades de acesso e inserção, assim como à intimidade com determinadas 

práticas, posturas, instituições, sujeitos, conhecimentos.  

Quando se refere ao capital cultural, Bourdieu (2011) trata da carga cultural 

que recebemos e que permanece ao longo de nossa vida, dizendo de nossos 

gostos, posturas, de nossa relação e familiaridade (ou não) com certas práticas 

culturais. Já o capital social diz respeito principalmente às redes de relações às 

quais estamos ligados e que podem tornar possível ou facilitada nossa entrada em 

alguns campos, bem como contribuir para alcançarmos uma posição de maior 

prestígio ou poder nesses espaços. 

O autor considera que na construção do espaço social, são diferentes 

espécies de poder ou capital que ocorrem nos diferentes campos. Deste modo, “a 

posição que determinado agente social ocupa no espaço, pode assim ser definida 

pela posição que ele ocupa nos diferentes campos, ou seja, na distribuição dos 

poderes e interesses que atuam em cada um deles” (BOURDIEU, 2006, p. 134).  
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Já o seu habitus pode ser definido como as estruturas mentais por meio das 

quais apreendemos o mundo social, ou seja, são em essência produto da 

interiorização das estruturas do mundo social.  Assim o habitus, como uma 

disposição perceptiva, tende a ajustar-se à posição dos agentes. Mesmo os mais 

desprivilegiados, tendem a perceber o mundo como evidente e a aceitá-lo de modo 

mais amplo do que se poderia imaginar, especialmente quando se olha a situação 

dos dominados com o olho social do dominante. 

Segundo Bourdieu (2003, p. 60), “a noção de habitus exprime, sobretudo, a 

recusa a toda uma série de alternativas nas quais a ciência social se encerrou, a da 

consciência (ou do sujeito) e do inconsciente, a do finalismo e do mecanicismo, etc.” 

Norteando-nos por essa recomendação, habitus pode ser entendido por um conjunto 

de propensões que permitem aos indivíduos agir dentro de uma estrutura social 

determinada, com vistas à manutenção de sua dinâmica organizacional. Desse 

modo, o habitus adquire uma conotação conservadora na dinâmica social. 

Roger Chartier (2002), cita uma definição elucidativa sobre a ideia 

bourdieuniana de campo, em relação à sua amplitude conceitual:   

 

(...) os campos, segundo Bourdieu, têm suas próprias regras, 
princípios e hierarquias. São definidos a partir dos conflitos e das 
tensões no que diz respeito à sua própria delimitação e construídos 
por redes de relações ou de oposições entre os atores sociais 
que são seus membros (CHARTIER, 2002, p. 140) 

 

Os campos podem ser definidos por espaços sociais, mais ou menos 

restritos, onde as ações individuais e coletivas se dão dentro de uma normatização, 

criada e transformada constantemente por essas próprias ações. Dialeticamente, 

esses espaços, ou estruturas, trazem o esquema de uma dinâmica determinada e 

determinante, na mesma medida em que sofrem influências – e, portanto, 

modificações de seus atores.  

Segundo Bourdieu (2004), dado que nós construímos o espaço social, 

sabemos que esses pontos de vista são, como a própria palavra diz, visões tomadas 

a partir de um ponto, isto é, a partir de uma determinada posição social. Assim, 

“haverá pontos de vista diferentes, e mesmo antagônicos, já que os pontos de vista 

dependem do ponto a partir do qual são tomados, já que a visão que cada agente 

tem do espaço depende de sua posição nesse espaço” (BOURDIEU, 2004, p. 157-

158). 
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Mesmo se tratando do campo de produção cultural, Bourdieu (2004) define os 

intelectuais como uma fração dominada da classe dominante criando uma relação 

ambígua: 

 
Dominantes – enquanto detentores do poder e dos privilégios 
conferidos pela posse do capital cultural e mesmo, pelo menos no 
caso de alguns deles, pela posse de um volume de capital cultural 
suficiente para exercer um poder sobre o capital cultural -, os 
escritores e artistas são dominados nas suas relações com os 
detentores do poder político e econômico (BOURDIEU, 2004, p. 
175). 
 
 

O autor prossegue explicando que esta forma de dominação já não se exerce 

nas relações pessoais como em outras épocas (como entre o pintor e o comanditário 

ou entre o escritor e os mecenas), mas toma a forma de um tipo de dominação 

estrutural, a qual é exercida por meio de mecanismos mais gerais como os de 

mercado, configurando uma posição que Bourdieu classifica como contraditória de 

dominantes-dominado, exemplificando a ambiguidade de suas tomadas de posição. 

 

3.2 Relação do conceito de campo e a formação de professores 

 

De maneira resumida podemos dizer que o conceito de campo se refere aos 

diferentes espaços sociais que possuem objetos de disputas e interesses e por isso 

mesmo são irredutíveis aos objetos de lutas e aos interesses próprios de outros 

campos. Todavia, há leis gerais que regem os diferentes campos, ou seja, existem 

homologias estruturais e funcionais entre todos os campos. Sendo assim, campos 

tão diferentes como o campo da política, o campo da filosofia, o campo da religião 

possui leis de funcionamento invariantes. A estrutura de um campo é um estado da 

relação de força entre os agentes ou as instituições engajadas na luta ou, se 

preferirmos, da distribuição do capital específico que, acumulado no curso das lutas 

anteriores, orienta as estratégias ulteriores (BOURDIEU, 1983, apud DINIZ-

PEREIRA, 2013). 

Nos estudos sobre as ideias de Bourdieu (2006), vemos que desde a sua 

gênese o conceito de campo traz consigo a necessidade de se considerar o 

processo histórico instaurado, a partir do qual o autor considera ser possível a 

análise da essência de tais especificações para instituição deste universos 

relativamente autônomos; Compreender a gênese social de um campo, e aprender 
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aquilo que faz a necessidade de crença que o sustenta. Assim, todos os campos se 

estruturam a partir de relações de aliança e/ou conflito entre os diferentes agentes 

que lutam pela posse de determinadas formas específicas de capital, sendo a 

análise histórica do campo a única forma legítima de análise da essência de seu 

estabelecimento.  

Para Bourdieu (1990), existem condições históricas para o surgimento das 

formas sociais de comunicação que tornam possível a produção da verdade, onde a 

verdade é um jogo de lutas em todo campo. O autor afirma que “o campo científico é 

um jogo em que é preciso munir-se de razão para ganhar”. Neste contexto, “dizer 

que há condições sociais para a produção da verdade significa dizer que há uma 

política da verdade, uma ação de todos os instantes para defender e melhorar o 

funcionamento dos universos sociais onde se exercem os princípios racionais e 

onde se gera a verdade”. 

As hierarquias no interior de cada um desses campos se estabelecem pela 

maior ou menor detenção, pelos agentes, dessas formas específicas de capital. Nos 

campos de produção de bens simbólicos e culturais, a forma própria do capital que 

move as lutas no interior do campo é o capital simbólico expresso em formas de 

reconhecimento, legitimidade e consagração, institucionalizadas ou não, que os 

diferentes agentes ou instituições conseguiram acumular no decorrer das lutas no 

interior do campo (BOURDIEU, 1990). 

Segundo Diniz-Pereira (2013), o universo da ciência está submetido às 

mesmas leis gerais da teoria dos campos e, ao mesmo tempo, assume formas 

específicas no interior dele. Nas palavras de Bourdieu (1983a, p. 122), “o universo 

‘puro’ da mais ‘pura’ ciência é um campo social como outro qualquer, com suas 

relações de força e monopólios, suas lutas e estratégias, seus interesses e lucros, 

mas onde todas essas invariantes revestem formas específicas”. Sendo assim, o 

campo de pesquisa sobre formação de professores, concebido aqui como um campo 

de lutas e interesses em que se estabelecem relações de força e de poder e, por 

isso mesmo, dinâmico, movediço e inconstante. 

Conectando os conceitos abordados, vemos que Bourdieu (2004, p. 163) nos 

fala sobre as lutas simbólicas, as quais exemplifica: “Tanto as lutas individuais de 

existência cotidiana como as lutas coletivas e organizadas da vida política, têm uma 

lógica específica, que lhes confere uma autonomia real em relação às estruturas em 

que estão enraizadas”. Desta forma, o capital simbólico não é outra coisa senão o 
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capital econômico ou cultural, agindo segundo as categorias de percepção que ele 

impõe. Assim, as relações de força tendem a produzir e reforçar as relações de força 

que constituem a estrutura dos espaços social.  

No contexto da constituição do campo de formação de professores é notável 

a existência de lutas e tensões que permeiam a temática, as quais podem ser 

observadas a partir das transformações da legislação e políticas públicas, sobretudo 

nas últimas décadas. As pesquisas na área também vêm apresentando um novo 

delineamento, o qual pode ser influenciado pelas lutas ideológicas dos educadores, 

que ganham voz enquanto pesquisadores e críticos de sua práxis. 

Concluindo, vemos em Bourdieu (2006, p. 90), que “todo campo é lugar de 

uma luta mais ou menos declarada pela definição dos princípios legítimos de divisão 

do campo”. Nas palavras de Diniz-Pereira (2013, p. 146), “o campo de pesquisa 

sobre formação de professores, é concebido como um campo de lutas e interesses 

em que se estabelecem relações de força e de poder e, por isso mesmo, constitui-se 

dinâmico, movediço e inconstante”. 

“Campos tão diferentes como o campo da política, o campo da filosofia, o 

campo da religião, possuem leis de funcionamento invariantes” (BOURDIEU, 1983, 

p. 89). Neste contexto, a estrutura de um campo “é um estado da relação de força 

entre os agentes ou as instituições engajadas na luta ou, se preferirmos, da 

distribuição do capital específico que, acumulado no curso das lutas anteriores, 

orienta as estratégias ulteriores” (BOURDIEU, 1983, p. 90). 

Em suma, o trabalho científico tem em vista estabelecer um conhecimento 

adequado não só do espaço das relações objetivas entre as diferentes posições 

constitutivas do campo, mas também das relações estabelecidas, pela mediação do 

habitus dos seus ocupantes, entre essas posições e as tomadas de posição 

correspondentes, de acordo com os espaços sociais que ocupam e os pontos de 

vista sobre este mesmo espaço.  
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4 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS E ANÁLISE DOS DADOS: METODOLOGIA 

 

Explicitamos aqui os procedimentos utilizados nesta investigação, assim 

como as análises dos resultados obtidos. Para constituição do corpus, realizamos 

um levantamento bibliométrico da produção científica sobre formação de 

professores, com base em artigos publicados no Brasil no período de 2014 a 2016, 

disponíveis na base de dados Scopus, do Banco de Dados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

Sobre a metodologia da pesquisa vista como ação de levantamento de 

dados e registro de ocorrências que possibilitam a compreensão da realidade, André 

et al. (1986) considera a pesquisa qualitativa e quantitativa apropriada, ao afirmar 

que o estudo quali x quanti abrange dados que demandam tratamento estático e 

tratamento fundamentado em categorias de análise. 

No caso da presente abordagem, podemos caracterizá-la como pesquisa 

quantitativa, quanto ao levantamento de dados na base de dados da CAPES e 

qualitativa quanto ao objeto da amostra, com base na análise das publicações e sua 

relação com a bibliografia. Essa categoria quali x quanti tem se mostrado uma 

alternativa interessante enquanto modalidade de pesquisa, pois ajuda-nos a detectar 

não apenas a presença de dados estatísticos apreendidos, e ainda proporciona o 

contraponto qualitativo com base no tratamento teórico fundamentado em categorias 

de análise. 

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

Para obtenção dos artigos analisados, utilizamos as seguintes opções de 

busca: KEY-WORDS/TITLE/ABSTRACT, obtendo por meio destes filtros, os 

trabalhos que possuíam os termos previamente estabelecidos em suas palavras-

chave, título e resumo. Foram consideradas apenas as pesquisas publicadas no 

Brasil nos anos de 2014, 2015 e 2016, sendo reunidas apenas as publicações 

cadastradas na área da Educação e das Ciências Sociais. Os termos foram 

pesquisados individualmente. Para análise consideramos as seguintes partes destes 

trabalhos: resumo, metodologia e referências. 

Como indicador de busca foram utilizadas palavras-chave, as quais 

deveriam constar nas seguintes partes dos artigos: palavras-chave, título e resumo, 
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entendendo que sejam os locais mais habilitados no que diz respeito à identificação 

e definição dos estudos. Consideramos as seguintes palavras-chave, com base em 

André (2010): “formação de professores”, “formação docente”, “formação inicial”, 

“formação continuada”, “prática docente”, “professor”, “formação de alfabetizadores”, 

“condição de trabalho docente”, “representação” (do professor), “trabalho docente”, 

“identidade docente”, e “formação pedagógica”.  

A seguir, temos uma imagem do layout da página de busca, contendo os 

resultados do primeiro levantamento organizados por termos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1:  Levantamento das publicações 
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De acordo com os termos estabelecidos na metodologia, a configuração da 

primeira etapa de coleta configurou-se da seguinte maneira, conforme ilustra o 

gráfico 1, a seguir:  

 

Gráfico 1: Quantidade de publicações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

No gráfico vemos que o termo encontrado em maior quantidade de trabalhos 

foi “professor”, com 101 ocorrências, seguindo temos “formação de professores”, 

com 47 trabalhos, “formação docente”, aparecendo em 24 publicações, “formação 

continuada”, em 23, “formação inicial”, aparecendo em 18 trabalhos, “prática 

docente” em 5 e “identidade docente” em 1. Não foram encontrados trabalhos com 

as palavras-chave “formação de alfabetizadores”, “condição de trabalho docente”, 

“representação” (do professor), “trabalho docente”, “formação pedagógica”.  

Nesta primeira etapa, os artigos encontrados a partir do mecanismo de busca 

supracitado foram no total 219 documentos. Destes, observamos que alguns 

trabalhos se repetiam, devido a semelhança dos termos estabelecidos na busca. 

Assim, realizamos uma nova triagem, retirando os artigos que se repetiam. Nesta 
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fase, obtivemos um total de 172 artigos, os quais chamamos de “autênticos”, por não 

serem repetidos.  

Realizamos a leitura dos títulos dos 172 artigos, concretizando uma nova 

triagem dos documentos. Com base nesta leitura, excluímos os artigos que não 

apresentavam uma abordagem específica da temática da formação docente 

conforme o exemplo: 

• “Formação docente para educar na diversidade: Concepções subjacentes nos 

documentos oficiais e na prática explicitada” – (Artigo considerado) 

• “Usos e incompreensões do conceito de gênero no discurso educacional no 

Brasil” – (Artigo desconsiderado) 

Finalizando a etapa de constituição da amostra, foram desconsiderados 45 

trabalhos. Assim, para posterior análise de dados obtivemos um total de 127 artigos. 

No que diz respeito à análise, utilizamos cinco indicadores apontados por 

García (1999, p. 24-26), a fim de detectar teorias e métodos dominantes na área de 

pesquisa sobre formação de professores: existência de objeto próprio, utilização de 

metodologia específica, uma comunidade de cientistas que define um código de 

comunicação próprio, integração dos participantes no desenvolvimento da pesquisa 

e reconhecimento da formação de professores como um elemento fundamental na 

qualidade da ação educativa, por parte dos administradores, políticos e 

pesquisadores. 

Com base no primeiro e quarto indicadores apontados por García, os quais 

dizem respeito ao objeto de formação docente e a participação dos professores, os 

artigos analisados foram selecionados a partir da concepção de formação de 

professores que trouxerem em seu resumo, sendo escolhidas as que traziam em 

comum a temática profissionalização docente ou a participação dos professores nas 

pesquisas, para posterior análise da introdução e resultados em concordância com 

os indicadores adotados.  

Assim, analisamos apenas os estudos que apresentam a concepção do 

professor enquanto profissional, excluindo aquelas que visam abordar temáticas 

ligadas à organização dos cursos de formação, grades curriculares ou didática, por 

exemplo. 

A delimitação do período analisado foi estabelecida pela reflexão de 

modificações consideráveis que ocorreram na legislação brasileira no ano de 2013 

com a Lei n° 12.796/13 que altera partes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional, Lei n° 9.394/96 no que diz respeito sobre a formação dos profissionais da 

educação. 

No Plano Nacional de Educação – PNE, regulamentado pela Lei n° 

13.005/14, vigente entre os anos de 2014 e 2024 esta nova perspectiva da formação 

do profissional docente fica ainda mais clara. Com base nestas mudanças, 

acreditamos que as pesquisas realizadas após o ano de 2014 já trazem um novo 

panorama sobre o profissional da educação, sua formação e as metas a serem 

alcançadas. 

 

4.2 Análise dos resultados 

 
Iniciamos esta etapa de análise de dados a partir da leitura do resumo dos 

127 artigos. Considerando o primeiro indicador estabelecido por García, sobre o qual 

seria o objeto da formação docente encontrado nas pesquisas, obtivemos no 

material analisado diferentes enfoques da temática. Os artigos selecionados foram 

organizados no quadro 2. A divisão das categorias e classificação em “Tema” e 

“Subtema” foram realizadas pelos autores deste estudo, com base na leitura dos 

resumos.  

O quadro 2, a seguir, demonstra os diferentes objetos de estudo dos 

trabalhos pesquisados. As categorias que diferenciam os temas e subtemas foram 

organizadas após a leitura dos resumos dos trabalhos, com base em anotações 

sobre qual seria o principal objeto de estudo das produções.  

Os trabalhos classificados como formação inicial são os que focalizam os 

cursos de licenciatura, trazendo informações obtidas a partir de estudos com o foco 

nos estudantes de cursos de licenciatura, distinguindo-se nas temáticas pelas 

diferentes áreas de conhecimento dos cursos. A seguir, os estudos classificados 

com o tema formação em serviço, tratam do trabalho do professor, e apresentam em 

suas temáticas a opinião destes profissionais, diferenciando-se quando ao foco das 

temáticas.  

Prosseguindo, classificamos com o tema políticas públicas educacionais as 

pesquisas que tratam de avaliação de projetos educacionais. Quanto à temática, 

estas abordagens distinguem-se pela fonte da coleta de dados: em algumas os 

gestores ou estudantes entrevistados analisavam as políticas; em outras, os autores, 

com base em pesquisas bibliográficas. Na última seção, estão os trabalhos que 



66 
 

trazem como tema pesquisas teóricas sobre a formação de professores. As 

temáticas diferenciam-se por tratarem de teorias críticas/filosóficas ou relacionadas 

ao currículo. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

No que diz respeito ao primeiro indicador apontado por García (1999), sobre 

qual seria o objeto da formação docente. As pesquisas que enfatizaram 

TEMA SUBTEMA Nº TOTAL % 

FORMAÇÃO 

INICIAL 

LÍNGUA PORTUGUESA 2 

9 

 

 

7% 

 

 

MATEMÁTICA 2 

QUÍMICA 1 

EDUCAÇÃO FÍSICA 3 

EDUCAÇÃO NO CAMPO 

/ INCLUSIVA 1 

 

 

FORMAÇÃO EM 

SERVIÇO 

 

 
ENSINO SUPERIOR 
PÓS-GRADUAÇÃO 

 

18 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

76% 

 

 
ÊNFASE NO ALUNO / 

MEDIAÇÃO 

 

4 

IDENTIDADE E 
PROFISSIONALIZAÇÃO 

DOCENTE 

 

74 

 

 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

EDUCACIONAIS 

 

GESTORES 1 

 

 

7 

 

 

6% 

 

 

 ESTUDANTES 1 

AUTORES  
(PESQUISA BIBLIOGRÁFICA) 5 

 

ABORDAGENS 

TEÓRICAS 

TEORIAS CRÍTICAS / 

FILOSÓFICAS 

 

10 

 

15 

 

12% 

 

CURRÍCULO 5 

Quadro 2:  Distribuição da produção científica sobre a Formação de Professores 
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características da formação inicial com base na visão dos estudantes de docência 

para a Educação Básica, os licenciandos, apareceram em 7% dos trabalhos. No 

quadro 1 também foi possível observar questões práticas e teóricas, ligadas à 

avaliação de projetos educacionais e políticas públicas, aparecendo 6% dos artigos. 

As abordagens teóricas, ligadas às reflexões crítico-filosóficas e sobre Currículo 

esteve presente em 12% das pesquisas.  

O objeto que apareceu em maior índice foi o que tratava a formação do 

docente em serviço, diferenciando-se apenas no foco do estudo: professores de 

ensino superior / pós-graduação (18 artigos), mediação do aluno (4 artigos), 

identidade e profissionalização docente (74 artigos). Assim, este objeto esteve 

presente em 76% dos 127 artigos analisados.  

Considerando o “Tema” e “Subtema”, os trabalhos contendo a temática da 

identidade e profissionalização docente totalizaram 59% dos trabalhos. Estes dados 

serviram não apenas como caracterização do objeto, mas demonstram uma 

particularidade apontada pelo primeiro indicador estabelecido por García (1999), 

uma vez que a quantidade de trabalhos que trazem como a temática 

profissionalização docente ou a participação dos professores nas pesquisas, 

mostrou-se com uma grande vantagem em detrimento às outras abordagens, 

caracterizando então, certa coesão deste objeto da formação docente nos estudos.  

Além da análise dos dados, observamos outros fatores que apontaram para 

os indicadores estabelecidos por García (1999), como por exemplo, o enfoque dos 

resumos lidos na primeira etapa da análise. Entendemos que mesmo os artigos que 

não estavam estritamente discutindo o tema de maior ocorrência, trouxeram 

questões intimamente ligadas aos critérios estabelecidos neste levantamento. Ou 

seja, dos 127 artigos inicialmente trazidos para análise, 74 foram selecionados de 

acordo com o primeiro indicador, porém, mesmo os que foram desconsiderados 

trouxeram abordagens a serem consideradas de acordo com o enfoque deste 

trabalho. 

Os artigos classificados no primeiro bloco com o tema “Formação inicial”, 

foram desconsiderados para análise, mas o foco de seu estudo reafirma a presença 

do docente, mesmo que em formação acadêmica, no cerne das pesquisas.  Assim 

também, o segundo tema organizado como “Formação em serviço”, enfatiza o 

trabalho do professor. Nele, a classificação dos subtemas foi organizada separando 

da seguinte forma: trabalhos que traziam como foco professores em exercício no 
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Ensino Superior e na Pós-graduação – Trabalho de professores com ênfase no 

aluno / mediação – Identidade e profissionalização docente. Neste segundo tema, 

todos traziam características ligadas ao quarto indicador estabelecido por García 

(1999), porém apenas o último contemplava além do aspecto ligado a identidade 

profissional, a integração dos protagonistas – professores da Educação Básica – na 

pesquisa. 

Os trabalhos que compõem o terceiro e quarto blocos com os temas “Políticas 

Públicas Educacionais” e “Abordagens teóricas”, demonstram a relevância do quinto 

indicador estabelecido por García (1999), apresentando a discussão destas políticas 

por parte de gestores, estudantes e pesquisas bibliográficas.  Assim, percebemos 

que os trabalhos coletados na amostra, demonstram aderência quanto ao enfoque 

deste trabalho em sua totalidade, apresentando aspectos ligados à formação inicial, 

formação continuada, identidade docente e abordagens críticas sobre as políticas de 

formação docente. 

A configuração deste indicador colabora com a validação do objeto estudado. 

Considerando o primeiro indicador, o qual demonstrou considerável quantidade de 

estudos tinham como objeto o trabalho e professor e suas vivências enquanto 

profissional, e o quarto indicador, que aponta a necessidade de integração dos 

professores nas pesquisas, neste segundo indicador podemos verificar se o tipo de 

metodologia utilizada se apresenta condizente à proposta de integração dos 

profissionais nos estudos. Além disso, consideramos a necessidade da utilização de 

metodologias próprias para investigação da temática a fim de demonstrar se há 

algum/alguns tipos de metodologia de pesquisa mais recorrente nos trabalhos 

científicos deste campo.  

Para tanto, a partir deste momento trabalhamos apenas com os 74 artigos 

caracterizados no quadro 2. Os artigos que seguiram para análise com base nos 

demais indicadores são aqueles que abordaram em seus resumos aspectos da 

identidade e profissionalização com base na perspectiva dos docentes de Educação 

Básica.  

O segundo indicador estabelecido por García (1999), aponta a necessidade 

da utilização de metodologias próprias para investigação da temática. Segundo 

García este indicador é importante para demonstrar se há algum/alguns tipos de 

metodologia de pesquisa que têm sido mais frequentes nos trabalhos científicos 

deste campo.  
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Enfatizando a necessidade de recorrer a outras partes das produções, em 

levantamentos anteriores, que faziam a leitura apenas dos resumos, André (2010) 

apresentou críticas à construção destes. Segundo a autora a variação no formato de 

apresentação dos resumos das dissertações foi um fator que dificultou a análise, 

pois alguns resumos eram muito sucintos e outros confusos ou incompletos, sem 

informação sobre o tipo de pesquisa e os procedimentos de coleta de dados.  

Esta característica foi confirmada neste estudo. Observamos que alguns 

artigos analisados desde o seu resumo apresentaram a metodologia adotada, porém 

em algumas foi preciso buscar em outras partes do trabalho como introdução e 

metodologia para compreensão do percurso metodológico utilizado na coleta de 

dados e análise das pesquisas. 

A seguir temos a figura 2 que visa exemplificar algumas destas falhas. O 

resumo a ser apresentado compõe o corpus de análise utilizado neste trabalho. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com base na figura 2, buscamos demonstrar a necessidade encontrada ao 

longo do trabalho de recorrer a outras partes dos artigos analisados. No caso do 

resumo exemplificado, não é possível ter uma definição clara do percurso 

metodológico utilizado na coleta de dados e nem mesmo qual o aporte teórico da 

abordagem.  

Figura 2:  Resumo de um artigo selecionado para análise 
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No quadro 3 organizamos a distribuição da produção científica segundo o tipo 

de estudo. Este quadro foi elaborado com base em um existente no Banco de Dados 

da CAPES. Partimos para esta etapa com o total de 74 trabalhos a serem 

categorizados quanto ao tipo de estudo. Vale ressaltar que alguns trabalhos 

apresentaram o uso de metodologias combinadas, por isso o número de 

metodologias ultrapassa o número total de trabalhos. 

Os trabalhos classificados como “Análise de depoimentos” são aqueles que 

realizaram estudos com base na análise de relatos coletados, tanto orais quanto 

escritos, em confrontação à teoria utilizada pelos autores das pesquisas. A segunda 

categoria “Análise de Conteúdo” é semelhante a primeira, mas neste caso os 

autores utilizaram-se das teorias de Análise do Discurso e Análise de Conteúdo, 

inspirados por Bardin. Na terceira categoria alocamos o “Microestudo”, definido 

quando a amostra apresenta até 15 participantes. 

Os estudos definidos como “Estudo de Caso” foram os que apresentaram 

situações da vida real com base na descrição da situação de determinada 

investigação. A pesquisa ação foi diferenciada por duas categorias: “Pesquisa ação” 

e “Pesquisa ação colaborativa”. Em ambas consideramos a ação integradora do 

pesquisador com o ambiente pesquisado, porém, na primeira essa ação dá-se no 

campo da observação cotidiana do ambiente e na segunda consideramos a 

caracterização da colaboração entre especialistas e práticos, integrantes da 

pesquisa.  

Como “História de vida” classificamos os trabalhos contendo relatos de 

experiência pessoal, como a trajetória profissional e experiências no estágio, por 

exemplo. Consideramos como “Entrevista” os relatos orais e escritos coletados em 

questionários, vídeos ou gravações. Apesar de assemelhar-se ao item “Entrevista”, 

separamos o “Grupo focal”, por entendermos suas especificidades pela observação 

participante desta modalidade e por ser uma entrevista grupal, baseada na 

comunicação e na interação do pesquisador junto aos participantes. 

Na categoria “Descritivo/Exploratório” alocamos os estudos que descreveram 

as características do objeto de estudo, seja um fenômeno ou uma experiência, 

visando uma maior compreensão do problema. Como “Levantamento” organizamos 

os trabalhos que apresentaram o objetivo de fornecer dados estatísticos sobre 

determinado tema. Partindo do pressuposto de que toda pesquisa científica é 
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fundamentada em uma bibliografia, consideramos no item “Pesquisa teórica” apenas 

os trabalhos que se restringiram à pesquisa de materiais escritos, documentos, sem 

contrapor os dados à pesquisa de campo. 

A seguir temos o quadro 3, com a distribuição das metodologias de pesquisa, 

segundo os tipos de estudo encontrados durante a análise:  

 

Quadro 3: Distribuição da produção científica segundo o tipo de estudo 
 

TIPOS DE ESTUDO N°  % 

Análise de depoimentos 26 35% 

Análise de Conteúdo 11 15% 

História de vida 5 7% 

Estudo de caso 10 14% 

Pesquisa ação 4 5% 

Pesquisa ação colaborativa 5 7% 

Grupo focal 3 4% 

Entrevista 30 41% 

Microestudo  17 23% 

Descritivo / Exploratório 9 12% 

Levantamento 8 11% 

Pesquisa teórica 10 14% 

 
Fonte: Elaborado pela autora (Organizado com base no Banco de Dados da CAPES) 

 
 

Este segundo indicador, visa demonstrar se existem metodologias próprias 

para investigação nos trabalhos científicos deste campo de pesquisa sobre formação 

de professores, com o objetivo de identificar se tais usos se mostram condizentes à 

proposta de integração dos profissionais nos estudos.  

Com base no quadro 3, observamos que a metodologia mais utilizada foi a 

“Entrevista”, apresentando-se em 41% dos trabalhos. Seguindo, um total de 35% 

valeu-se da “Análise de depoimentos”; 23% das abordagens caracterizam-se como 

“Microestudo”; 15% “Análise de Conteúdo”; 14% “Estudo de caso”; 14% “Pesquisa 
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teórica”; 12% “Descritivo / Exploratório”; 11% “Levantamento”; 7% “Pesquisa ação 

colaborativa”; 7% “História de vida”; 5% “Pesquisa ação”; e 4% “Grupo focal”. 

Neste levantamento notamos a ocorrência da utilização combinada de mais 

de um tipo de metodologia, por isso a quantidade de métodos ultrapassou a de 

artigos analisados. De acordo com André (2010), a combinação de diferentes formas 

de coleta de dados demonstra um avanço das pesquisas. A associação, por 

exemplo, da entrevista com o exame de documentos, outras vezes com questionário 

ou com observação, promove uma variedade de fontes de coleta, indicando assim 

uma abordagem mais ampla das questões sobre formação de professores, trazendo 

maior riqueza para a área. 

Com base nos dados apresentados buscamos organizar a parte da análise 

diferenciando as metodologias utilizadas em diferentes blocos, considerando 

aquelas que mostram-se mais ajustadas ao objetivo de contemplar a prática do 

cotidiano escolar e a participação dos professores as quais são: “Entrevista”, 

“Análise de depoimentos”; “Análise de Conteúdo”; “Estudo de caso”; “Pesquisa ação 

colaborativa”; “Pesquisa ação”; “História de vida”; e “Grupo focal”. 

Avaliamos como menos adequadas para esta proposta as metodologias que 

demonstram um aspecto restrito às teorias e levantamento de dados apresentados 

sem pesquisa em campo, denominadas como “Pesquisa teórica”; “Descritivo / 

Exploratório”; e “Levantamento”. 

A presença de “Microestudo” em 23% dos 74 trabalhos demonstram que esta 

é uma prática recorrente, o que de certa forma dificulta a validação de certas 

abordagens por se tratarem de situações muito particulares. Como análise deste 

indicador, percebemos uma considerável coerência das metodologias elencadas nos 

trabalhos, considerando que estas majoritariamente contemplaram a integração dos 

professores nas pesquisas, contribuindo com a melhor caracterização e 

interpretação dos objetos de estudo.  

O terceiro indicador que García (1999), estabelece para a consideração da 

formação de professores como um campo de estudos autônomo refere-se à 

consolidação da comunidade de cientistas, os quais por meio das publicações e 

organizações de eventos da área fomentam o conhecimento e definem um código 

de comunicação próprio. 

Tendo por objetivo caracterizar o terceiro indicador com base nos 74 artigos 

analisados no segundo momento, buscamos quais autores são utilizados como 



73 
 

fundamentação teórica das pesquisas. Para tanto, buscamos nas referências das 

publicações, quais teóricos foram citados para embasamento dos trabalhos, 

considerando que nesta parte encontram-se os principais aportes teóricos que foram 

utilizados na construção das produções.  

Apresentamos estas informações organizadas no gráfico 2, a seguir. 

 
Gráfico 2: Distribuição dos autores citados nos artigos 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nesta etapa de análise encontramos um total de 1365 diferentes autores 

citados nas produções científicas. Dentre eles, 1199 teóricos foram citados apenas 1 

vez nos 74 artigos; 113 teóricos se repetiram em apenas 2 trabalhos; 23 teóricos 

apareceram em 3 artigos; 16 teóricos se repetiram em 4 trabalhos; 6 teóricos tiveram 

ocorrência em 5 artigos; 2 teóricos apareceram em 6 artigos; 1 teórico apareceu em 

7 trabalhos; 2 teóricos se repetiram em 8 artigos; 1 teórico apareceu em 9 trabalhos; 

1 em 10 trabalhos; e 1 teórico em 11 trabalhos. 

A figura 3 exemplifica de que forma ocorreu a contagem de cada autor citado 

nas publicações: 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em cada publicação analisada, a utilização de cada autor contou apenas uma 

vez, não considerando duas ou mais vezes no caso da utilização de várias obras do 

mesmo autor. Assim, conforme ilustrado pela figura 3, no caso de um grupo de 

autores no mesmo trabalho, cada um pontuou apenas uma vez para cada artigo 

analisado. Sendo contado novamente apenas mediante uma nova citação em outro 

artigo publicado. 

No gráfico 3 a seguir temos organizado os autores mais vezes citados e a 

quantidade de artigos em que eles aparecem. Consideramos para esta visualização 

apenas os autores que foram citados em pelo menos 5, dos 74 artigos trazidos para 

esta etapa de análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  Referência de um artigo selecionado para análise 
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Gráfico 3: Distribuição dos teóricos na produção científica 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ainda no gráfico 3 observamos que na realização do levantamento com base 

no referencial teórico utilizado nas produções científicas o autor que foi citado em 

maior quantidade de publicações foi Laurence Bardin, com 11 ocorrências. 

Pesquisando sobre esta autora, vemos que sua abordagem teórica se distancia um 

pouco do foco estudado, uma vez que se relaciona especialmente à Análise de 

Conteúdo. Este número mostrou-se coerente com a presença deste tipo de 

metodologia demonstrada no segundo indicador desta análise.  

Prosseguindo, vemos que os demais teóricos que apareceram dentre os mais 

citados, tratam de forma específica a questão da formação e trabalho docente em 

suas produções, tanto no contexto do Brasil como no exterior. Inclusive muitos deles 

nos serviram de referencial teórico para embasamento deste trabalho, como Maurice 

Tardif (2010), Bernadete Gatti (1995, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014), Antônio Nóvoa, 

(1995, 1997, 2011, 2013),  Marli André (1986, 2009, 2010), Donald Shön (2000). 

Para o estabelecimento do terceiro indicador García (1999) defende a 

necessidade de a comunidade científica ter um código de comunicação próprio. 

Assim, vemos nas pesquisas analisadas que os autores que aparecem dentre os 

maiores números de ocorrência nas publicações científicas, constituem em sua 

maioria teóricos que não somente abordam a temática da formação de professores, 



76 
 

mas que também são pesquisadores da área. Alguns deles inclusive, como André e 

Gatti, possuem diversos estudos realizados no contexto no Brasil com base em 

publicações científicas. As autoras também participam com frequência de pesquisas 

do tipo “estado da arte” sobre as Políticas Públicas da área.  

Além desses exemplos, vemos autores como Nóvoa, que mesmo atuando 

como Reitor da Universidade de Lisboa, participa constantemente de Seminários, 

Congressos no Brasil, discutindo com pesquisadores a temática da formação de 

professores. Diante destes dados, entendemos que o terceiro indicador estabelecido 

por García (1999) se confirma no cenário brasileiro, no que diz respeito à 

configuração da formação de professores como um campo de estudos autônomo, 

com base na consolidação da comunidade de cientistas, por meio das publicações e 

organizações de eventos da área, por meio dos quais fomentam o conhecimento e 

definem um código de comunicação próprio. 

O quarto indicador que diz respeito à integração dos protagonistas na 

pesquisa, vemos que o professor ganha espaço nos estudos, sendo convidado a 

discutir sua prática profissional. No quadro 2 vemos que dos 127 trabalhos 

analisados, 74 textos, ou seja 59%, trazem desde o seu resumo a questão da 

profissionalização do trabalho docente com uma abordagem específica do professor 

e suas percepções enquanto docente. Sobre este aspecto García (1999) aponta que 

para esta efetiva integração é necessário considerar a participação dos professores 

em todo processo da pesquisa: planejamento, coleta, análise de dados e divulgação 

dos resultados.  

André (2010) contribui na discussão deste levantamento. Segundo a autora, 

nos últimos anos, os pesquisadores buscaram vincular as experiências de formação 

com as práticas do professor em sala de aula, alcançando um progresso em relação 

ao que era feito na década anterior, pois mostra uma concepção da formação 

docente como um continuum, ou um processo de desenvolvimento profissional, o 

que condiz com a literatura recente da área. 

O quinto indicador aponta a valorização da formação docente por parte dos 

administradores, políticos e pesquisadores como um elemento fundamental para a 

qualidade da ação educativa e estabelecimento do campo de pesquisa. Dada a 

visível configuração deste aspecto, debruçamo-nos nele na elaboração de tópicos 

no corpo do trabalho, tratando de aspectos da legislação educacional vigente e 



77 
 

políticas públicas criadas na última década que contemplam a formação de 

professores para a educação básica. 

Os dados apresentados nesta amostra comprovaram o interesse de 

pesquisadores em relação ao tema formação de professores, dado o expressivo 

número de pesquisas na área que tratam do assunto, sob o viés da 

profissionalização docente. Além disso, este levantamento serviu para a 

caracterização da pesquisa educacional, a partir da organização das metodologias e 

teorias predominantes nas abordagens destas produções, colocando a formação 

docente como objeto. 

Prosseguindo as discussões, comparando nossos dados com levantamentos 

anteriores realizados por André (2010), vemos que a autora afirma que constatar o 

crescimento das pesquisas sobre formação docente investigam o professor (suas 

opiniões, concepções, saberes e práticas) causa certa inquietação e provoca uma 

indagação: o que significa essa concentração de estudos em torno do professor? 

Segundo ela, uma área tão complexa requer estudos que contemplem múltiplas 

dimensões, recorram a múltiplos enfoques e abranjam uma variedade temática. 

Assim, concluímos esta seção do trabalho com uma afirmação de André 

(2010), a autora afirma que a pesquisa sobre formação docente não é a única fonte 

que sinaliza o processo de constituição do campo de estudos. Segundo ela, não 

podemos deixar de reconhecer, desde o final dos anos 1990, um movimento positivo 

por parte dos estudiosos – a comunidade – da área, seja na organização de 

eventos, seja na promoção de fóruns de debate que têm ajudado a tornar mais 

definido o objeto específico da formação de professores e tem contribuído para fazer 

avançar o conhecimento na área.  

A autora prossegue, demonstrando ser de fundamental importância a 

participação da comunidade científica em Associações, Grupos de Trabalho e 

reuniões de órgãos públicos para discutir questões de interesse do coletivo 

profissional e defender posições políticas que favoreçam a área, como a iniciativa do 

Grupo de Trabalho Formação de Professores da ANPEd para criação de uma revista 

temática, com o propósito de divulgar as pesquisas sobre formação docente. 

Segundo André (2010), essas iniciativas da comunidade científica têm possibilitado 

que a área se torne mais respeitada frente às demais áreas de conhecimento, o que 

é fundamental para a constituição do campo. 
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CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa buscou analisar o percurso constitutivo da formação de 

professores enquanto um campo de pesquisa autônomo. Para tanto, além de 

recorrer aos documentos oficiais que norteiam a profissão docente, reunindo 

elementos que colaboram com o delineamento das características político-científicas 

dadas a esta temática no cenário brasileiro, valemo-nos do conteúdo da produção 

científica nacional, a fim de identificar as características destes estudos 

principalmente no que diz respeito à sua abordagem teórica e metodológica. 

Com base nas leituras realizadas e dados levantados, percebemos a 

formação docente como um tema recorrente nas pesquisas em função dos 

enfrentamentos no processo de ensino em nossa sociedade.  Vimos que no contexto 

da formação de professores, devido à falta de espaço específico, a produção 

científica sobre formação de professores ficou por certo tempo associada ao campo 

da Didática. Entretanto, com o crescimento da produção científica, esta área foi 

“tomando vida própria”.  

Hoje, as mudanças no enfoque das pesquisas e as pressões impulsionadas 

pela legislação brasileira contribuem com tal configuração. Neste estudo, 

observamos que esta área tão complexa exige abordagens que contemplem os 

múltiplos enfoques da temática, indo além da perspectiva da formação do professor, 

considerando os aspectos sociais de identidade, valorização e carreira.  

Ao discutirmos a formação de professores como objeto de uma ciência, 

consideramos a importância de recorrer a outros estudos por meio da organização 

de dados referentes a outros levantamentos.  Em estudos anteriores, os quais nos 

serviram de referencial para o delineamento deste trabalho, a autora Marli André 

(2010) fala sobre dificuldades encontradas na reunião dos dados definidos nos 

indicadores de García (1999), em que os pesquisadores se valeram da utilização 

apenas dos resumos das pesquisas. Apesar de estes trabalhos apresentarem a 

magnitude em relação a números, por se tratar de um grupo de pesquisa, a autora 

afirma problemas na construção dos resumos que impediram a coleta de dados 

referentes aos referenciais bibliográficos e metodologia utilizada, por exemplo. 

Neste trabalho, buscamos um aprimoramento em relação à coleta dos dados, 

recorrendo a outras partes das publicações como introdução, metodologia e 

referências, não considerando apenas a leitura dos resumos, entendendo a 
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necessidade destas informações mais detalhadas para aperfeiçoamento da análise. 

A leitura mais aprofundada em diferentes partes dos trabalhos, auxiliou o processo 

de identificação das particularidades de cada estudo, a fim de melhor compreensão 

do percurso utilizado em cada pesquisa. 

Sabemos da complexidade existente na caracterização de um campo de 

estudos, uma vez que a definição do objeto é algo que demora décadas para sua 

organização, principalmente pelas diversas relações sociais vinculadas a esta 

constituição. No caso da formação de professores, quando a presença deste tema 

estava vinculada à Didática, quando se falava em formação docente, o foco da 

investigação era voltado aos cursos de formação, às habilidades dos professores 

para ensinar. 

Um novo delineamento das pesquisas pode ser observado nas pesquisas 

recentes, quando a formação docente engloba aspectos mais amplos do que o 

pensar apenas nas habilidades e técnicas de ensino. Nas pesquisas atuais, esta 

aparece vinculada às experiências de formação com as práticas do fazer e da 

identidade docente. Esta característica constitui um avanço nas abordagens, 

demonstrando uma concepção da formação docente como um processo de 

desenvolvimento profissional, condizente com a literatura recente da área. 

Posto que o principal objetivo deste estudo foi o de analisar o percurso 

constitutivo da formação de professores enquanto um campo de estudos autônomo, 

acreditamos que os resultados e discussões obtidos a partir do levantamento 

realizado e os aportes teóricos deste trabalho, demonstraram um delineamento das 

pesquisas desta área de conhecimento, servindo de embasamento para a 

confirmação da constituição deste campo. 

Assim, os resultados obtidos ratificam a hipótese deste trabalho, visto que o 

estudo sobre formação de professores tem se configurado como objeto de uma 

Ciência, estabelecendo-se progressivamente como um campo de pesquisa 

autônomo. Os dados demonstraram que tanto as políticas públicas, quanto as 

produções científicas, reafirmaram a relevância do tema para a sociedade. 

Na busca por apresentar o processo de constituição do campo de pesquisa 

sobre formação de professores faz-se necessário compreender outras tessituras 

desta constituição, como as particularidades do objeto, teorias e métodos utilizados 

na produção científica, e a legislação específica da área, levando em conta a 

necessidade de se pensar na formação oferecida aos profissionais da educação. 
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Consideramos que a pesquisa trouxe avanços, mas que ainda existem 

lacunas que ainda nos falta preencher. As iniciativas da comunidade científica 

possibilitam que a área se torne mais reconhecida e valorizada frente às demais 

áreas de conhecimento, mas a pesquisa sobre formação docente não é a única 

fonte que sinaliza o processo de constituição do campo de estudos. Além disso, é 

preciso colocar em questão o fato dos estudos mudarem radicalmente o foco, 

retirando-o dos cursos de formação, voltando-se para o professor.  

Sabemos que ao pensar na prática educativa, o senso comum nos leva à 

figura do professor, porém, uma análise crítica torna clara a ideia de outros 

elementos envolvidos nesta prática, como os aspectos sociais, psicológicos e 

políticos, por exemplo. Assim, apesar de serem importantes os estudos que 

valorizem a figura do professor, André (2010) adverte que tal mudança no foco das 

pesquisas pode vir a reforçar uma visão de que o professor é o principal, ou talvez o 

único, responsável pelo sucesso/fracasso da educação.  

Neste contexto, defendemos a importância dos professores e pesquisadores 

assumirem posições claras e coerentes, visando o fortalecimento da formação de 

professores como um campo de estudos autônomo, reconhecendo as tensões 

existentes entre as áreas. 

Consideramos que esta pesquisa apresenta elementos que contribuem para o 

conhecimento de como a produção científica brasileira vêm realizando a pesquisa 

educacional sobre formação docente nos últimos anos, quanto às abordagens 

teóricas e metodologias. Estes estudos fornecem dados que podem ser utilizados 

rumo à melhoria da qualidade da educação, a partir da participação ativa destes 

profissionais no contexto científico enquanto profissionais, e confirmam a 

importância de se pensar não apenas na formação inicial oferecida, mas 

considerando a gama de problemáticas reais e complexas existentes na prática 

pedagógica, entendendo que o processo de formação profissional deve ser um 

processo contínuo. 
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