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RESUMO 
 

A presente pesquisa tem por objetivo evidenciar o modo como são apropriadas as 
idéias dos autores António Nóvoa (1954 - ), Philippe Perrenoud (1944 - ) e José 
Gimeno Sacristán (1945 - ) nas dissertações e teses defendidas entre 2000  e 
2005 que pesquisam a formação de professores, nos programas de pós-
graduação Stricto-sensu das universidades de Santa Catarina. Trata-se de uma 
extensão de outra pesquisa desenvolvida no grupo de pesquisa “Cultura, Escola e 
Educação Criadora”, intitulada “Vertentes Teórico-Metodológicas Norteadoras dos 
Estudos sobre Formação de Professores na Pós-Graduação em Educação em 
Santa Catarina”. Os dados extraídos dos trabalhos (corpus da pesquisa) são 
orientados pelo método de análise de conteúdo com a intenção de evidenciar as 
categorias. Os resultados da pesquisa evidenciaram que os autores são 
apropriados mais como Recurso a Autoridade. As referências sustentam um 
posicionamento do pesquisador, liberando-o da necessidade de buscar mais 
evidências para sua argumentação. O recurso ao autor transfere a 
responsabilidade das afirmações do pesquisador para o autor referenciado. As 
citações referidas nos trabalhos são de Legitimação das Idéias Defendidas, 
consiste em justificar os argumentos do pesquisador, recorrendo às idéias do 
autor, como se este fosse um advogado de defesa. As contribuições desta 
pesquisa consistem em sugestões metodológicas a partir de uma revisão 
criteriosa das referências, propondo novos olhares de pesquisa na formação de 
professores. 
  
Palavras-chave: Formação de professores, autores internacionais, teses e 
dissertações. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
The objective of this research is to show how the ideas of the authors Antônio 
Nóvoa (1954-), Philippe Perrenoud (1944-) and José Gimeno Sacristán (1945-) 
are appropriated in the dissertations and theses defended for postgraduate Stricto 
sensu courses of universities in Santa Catarina. It is an extension of another study 
carried out in the research group "Culture, School and Creative Education", 
entitled "Vertentes Teórico-Metodológicas Norteadoras dos Estudos sobre 
Formação de Professores na Pós-Graduação em Educação em Santa Catarina". 
(Theoretical and Methodological Directions Guiding Studies on Teaching Training 
at Postgraduate Level in Education in Santa Catarina). The data, extracted from 
works (research corpora), were analyzed using the method of content analysis, in 
order to unveil categories. The results of the research show that the authors are 
more frequently cited as Resource than as Authority. The references support a 
positioning of the researcher, free of the need to search for more evidence for their 
argumentation. The recourse to the author transfers the responsibility of the 
researcher’s statements to the author cited. The citations referred to in the works 
take the form of Legitimization of the Ideas Defended, which consists of justifying 
the researcher’s arguments and appealing to his/her ideas, as though the author 
were a defense lawyer. The contributions of this research consist of 
methodological suggestions based on a careful review of the references, 
proposing new research perspectives in teacher education. 
 
Key words: Teacher training, international authors, theses and dissertations. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

A presente dissertação está organizada em seis capítulos, sendo que o 

primeiro apresenta a trajetória acadêmica da pesquisadora, a participação no 

grupo de pesquisa e os procedimentos para se chegar a desenvolver a presente 

pesquisa. 

No segundo capítulo tratam-se dos procedimentos para o andamento da 

pesquisa, apresentando o problema de pesquisa, os objetivos geral e específico. 

Uma breve abordagem das idéias dos autores Nóvoa, Perrenoud e Sacristán 

sobre a formação de professores. 

O terceiro capítulo descreve os procedimentos de análise, levantamento 

dos dados, a organização do corpus de pesquisa, a identificação das categorias. 

O quarto capítulo consiste na identificação das temáticas abordadas nos 

trabalhos analisados. Contextualiza as idéias dos autores Nóvoa, Perrenoud e 

Sacristán com os temas. Apresenta um quadro de analise das temáticas, as 

citações dos autores e os níveis de ensino.   

O quinto capítulo apresenta o andamento das análises de pesquisa, nas 

evidências e nas discussões do resultado dos objetivos específicos. Refere-se as 

análises do objetivo geral da pesquisa, as evidências e discussões do resultado. 

O sexto capítulo apresenta as discussões da pesquisa sobre um breve  

histórico da formação de professores no Brasil, as pesquisas desenvolvidas nesta 

linha e as considerações da pesquisa.  

 



1 A HISTÓRIA DA PESQUISA 
 
 

Ninguém faz pesquisa sozinho. A construção de novos conhecimentos se 

efetiva em uma intrincada trama de muitos outros conhecimentos. A troca, a 

partilha, a discussão, são elementos inerentes ao saber acadêmico. Neste 

sentido, consideramos que o grupo de pesquisa tem um papel central, enquanto 

um espaço que propicia as condições necessárias de participação de 

pesquisadores mais experientes e interessados em desenvolver pesquisa 

acadêmica. Foi em um contexto de grupo de pesquisa que esta proposta de 

investigação foi gestada e desenvolvida. 

Como acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI), tive a oportunidade de me envolver com a prática da pesquisa durante 

dois anos. Participei como bolsista do Programa Integrado Pós-Graduação e 

Graduação (PIPG), no Programa de Mestrado Acadêmico em Educação UNIVALI. 

Como pesquisadora em formação, apresentei e publiquei trabalhos como co-

autora em eventos nacionais e internacionais, além de participar de publicações 

como colaboradora em artigos para revistas reconhecidas na área da Educação. 

Tal experiência me mobilizou a seguir a carreira acadêmica, uma vez que venho 

percebendo a importância da investigação na formação do professor. 

O envolvimento com os estudos e pesquisas na área da educação, 

juntamente com a prática pedagógica, contribuíram para o direcionamento do 

meu foco de pesquisa para a formação docente. Já na condição de mestranda, 

participei efetivamente de um projeto maior, desenvolvido no grupo de pesquisa 

Cultura, Escola e Educação Criadora. Tal participação possibilitou-me a 

desenvolver um olhar investigativo, no sentido de conhecer as produções 

acadêmicas sobre formação de professores, realizadas na pós-graduação em 

Santa Catarina. 

A participação no grupo possibilitou o envolvimento efetivo na pesquisa que 

analisa as vertentes teóricas e metodológicas sobre formação de professores em 

Santa Catarina1, orientada pela Profª Dra Luciane Maria Schlindwein2 e a Profª 

                                                 
1 A pesquisa intitulada VERTENTES TEÓRICO-METODOLÓGICAS NORTEADORAS DOS 
ESTUDOS SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
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Dra Regina Célia Linhares Hostins3. Além de minha participação no grupo de 

pesquisa e na coleta de dados da pesquisa sobre as Vertentes Teórico-

Metodológicas Norteadoras dos Estudos sobre Formação de Professores na Pós-

Graduação em Educação em Santa Catarina, pude acompanhar, na qualidade de 

monitora de pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa de Hillesheim (2009)4. Em 

seu trabalho de dissertação, Hillesheim (2009) parte do cômputo das referências 

bibliográficas apresentadas em quarenta e três (43) dissertações e teses 

defendidas em programas de pós-graduação credenciados pela CAPES, no 

estado de Santa Catarina, entre os anos de 2000 e 2005. 

Para o levantamento dos dados da referida pesquisa foi acessado primeiro 

o site da CAPES: www.capes.gov.br que disponibiliza os resumos das 

dissertações e teses defendidas nos programas de pós-graduação do Brasil. Com 

base na leitura desses resumos, foi elaborado um quadro com todas as 

dissertações e teses que em seu resumo ou palavras-chave focavam a formação 

de professores. Neste quadro foi possível localizar 92 dissertações e teses 

produzidas em Santa Catarina no período investigado. Uma leitura criteriosa dos 

resumos, entretanto, reduziu o número de trabalhos para quarenta e três (43). 

Partimos, então, para um novo momento da pesquisa: a busca pelos trabalhos 

completos (uma vez que nossa intencionalidade era ter acesso as referências 

bibliográficas, apresentadas no corpus dos trabalhos). 

A primeira busca foi aos sítios dos programas de pós-graduação. Como 

nem todos os textos completos estavam disponíveis online, foi necessário o 

contato direto com os autores, via correio eletrônico. Tivemos um retorno 

excelente, com o acesso a 38 das 43 dissertações e teses que evidenciavam no 

seu texto a formação de professores. O quadro I apresenta o número de 
                                                                                                                                                    
EM SANTA CATARINA foi desenvolvida no grupo de pesquisa Cultura, Escola e Educação 
Criadora e teve apoio do CNPq. 
2 Doutora em Psicologia da Educação pela PUC/SP. 
3 Doutora em Educação pela UFSC. 
4 Vertentes Filosóficas e os Estudos sobre Formação de Professores na Pós-Graduação em 
Educação, no Estado de Santa Catarina, dissertação defendida em 2009 no PMAE/UNIVALI. O 
autor  
Investiga as tendências filosóficas norteadoras dos estudos sobre formação de professores nas 
teses e dissertações produzidas em programas de pós-graduação em educação no Estado de 
Santa Catarina (credenciados pela CAPES), no período compreendido entre 2002-2005, a partir 
das citações de autores e respectivas obras nas referências bibliográficas. Tal estudo faz parte de 
uma pesquisa maior, produzida no grupo de Pesquisa Cultura, Escola e Educação Criadora 
(Vertentes Teórico-Metodológicas Norteadoras dos Estudos sobre Formação de Professores na 
Pós-Graduação em Educação, em Santa Catarina, pesquisa esta com apoio do CNPq). 



 

 

11 

 

dissertações e teses que abordam a temática Formação de Professores , 

defendidas entre 2000 e 2005 em cada instituição. 

QUADRO I - Dissertações e teses cujo conteúdo discu te a formação de 
professores, defendidas nos programas credenciados pela CAPES, 
no estado de Santa Catarina, entre 2000 e 2005 

INSTITUIÇÕES Nº TESES   Nº DISSERTAÇÕES 

UFSC 4 16 

UNIVALI - 16 

FURB - 2 

TOTAL 4 34 

Fonte: Relatório de pesquisa: Vertentes Teórico-Metodológicas Norteadoras dos Estudos sobre 
Formação de Professores na Pós-Graduação em Educação, em Santa Catarina (SCHLINDWEIN 
& HOSTINS, 2009). 
 

Conforme a apresentação do quadro I, o número de dissertações cujo 

conteúdo discute a formação de professores, defendidas nos programas 

credenciados pela CAPES, no estado de Santa Catarina, entre 2000 e 2005 é de 

trinta e quatro (34) dissertações e as teses, quatro (04). Da totalidade destas 

dissertações analisadas, dezesseis (16) são da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), duas (02) da Universidade Regional de Blumenau (FURB) e 

dezesseis (16) da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Das teses, apenas 

quatro (04) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), já que apenas 

esta universidade tem programa de doutorado.  

Partimos, então para a digitação em uma planilha Excel®, com todos os 

autores relacionados nas referências bibliográficas apresentadas no final das 

dissertações e teses. Com o resultado de 2.524 autores citados nas teses e 

dissertações, selecionamos os 20 autores mais citados nos trabalhos. Com estes 

dados, voltamos ao corpus das dissertações e teses, buscando as referências 

completas dos 20 autores mais citados. Este trabalho exigiu o uso de ferramentas 

de busca, localizando os autores mais citados e suas referidas obras. 

Este movimento de análise nos permitiu perceber que os autores eram 

citados das mais diferentes maneiras, o que nos instigou a investigar a forma e o 

conteúdo das citações. O trabalho de Hillesheim (2009) também nos auxiliou, uma 

vez que os vinte autores mais citados foram alvo de seu estudo. 
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O quadro II, abaixo, apresenta o rol dos autores mais citados, o número de 

ocorrências de citações e alguns comentários sobre o caráter dos estudos 

desenvolvidos pelos autores. 

QUADRO II - Autores mais citados em dissertações e teses defendidas entre 2000 e 
2005 

Autores  Ocorrências  Comentários  

VIGOTSKY, L. S 39 
Desenvolvimento humano; perspectiva materialista 
histórico-dialética. 

PERRENOUD, P 35 
Sociologia da educação; formação de professores; 
vertente francesa. 

KRAMER, S. 28 
Educação infantil; formação de professores da educação 
infantil. 

NÓVOA, A. 27 
Sociologia e história da educação; formação de 
professores; vertente portuguesa. 

PIMENTA, S. G. 20 Política e formação de professores; autora brasileira. 

CERISARA, A. B. 22 
Educação infantil; formação de professores da educação 
infantil. 

MARX, K. 21 Política e filosofia. Dialética 

ROCHA, E. A. C. 15 Educação infantil; formação de professores da educação 
infantil. 

PINO, A. 13 
Desenvolvimento humano; perspectiva materialista 
histórico-dialética. 

BRZEZINSKI, I. 13 
Política e história da educação; formação de professores; 
autora brasileira. 

FREIRE, P. 13 Filosofia da educação. 

SACRISTAN, J. G. 12 
Sociologia e história da educação; formação de 
professores. 

PIAGET, J. 12 Desenvolvimento humano. 

DUARTE, N 11 
Desenvolvimento humano; perspectiva materialista 
histórico-dialética. 

TRIVINOS, NA. S. 11 Metodologia de pesquisa; formação de professores. 

SAVIANI, D. 10 Política e formação de professores; autor brasileiro. 

FREITAS, H.C. L. 10 Política e formação de professores; autora brasileira. 

DEMO, P. 9 Metodologia de pesquisa; formação de professores 

CAMPOS, M. M. 3 
Educação infantil; formação de professores da educação 
infantil. 

MORAES, M. C. M. 3 Políticas públicas e filosofia da educação. 

Fonte: Relatório de pesquisa: Vertentes Teórico-Metodológicas Norteadoras dos Estudos sobre 
Formação de Professores na Pós-Graduação em Educação, em Santa Catarina (SCHLINDWEIN 
& HOSTINS, 2009). 
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A partir do levantamento dos vinte (20) autores mais citados nas 

dissertações e teses foi possível evidenciar os autores internacionais que tratam 

da formação de professores. Foram três os autores5 não brasileiros mais citados: 

1- António Nóvoa (mencionado em 27 dos 34 trabalhos analisados), 2 - Philippe 

Perrenoud (mencionado em 15 trabalhos) e 3- José Gimeno Sacristán 

(mencionado em 12 trabalhos). Ou seja, um autor português, um francês e outro 

espanhol. Há que se destacar que o autor português pode ser considerado o mais 

acessível, uma vez que não há problemas de tradução e que os outros dois 

autores possuem vasta bibliografia publicada em português, em editoras 

brasileiras. 

Considero que a predominância desses autores nas produções 

acadêmicas contextualiza-se em um dado período histórico que, por sua vez traz 

marcas de um momento político, econômico e cultural. Por um lado, a 

preocupação com a formação de professores não se constitui em um fenômeno 

isolado, nacional brasileiro; por outro, os países de origem destes três autores 

possuem larga experiência na formação docente. 

Algumas inquietações passaram a me acompanhar, no que se refere às 

influências dos autores estrangeiros em estudos brasileiros sobre a formação de 

professores. Considerei pertinente investigar mais cuidadosamente a apropriação 

destes autores nas pesquisas recentes sobre formação de professores. 

                                                 
5 Nesta pesquisa, ao longo do texto, faremos referência aos três autores (Nóvoa, Perrenoud e Sacristán) 
indicados como autores, como forma de distingui-los dos autores das dissertações e das teses, também objeto 
de investigação, aqui designados, pesquisadores. 
 



2 ABRINDO O PRÓPRIO CAMINHO 

Como ponto de partida para esta investigação, foi formulado o seguinte 

problema :  

Como são apropriadas as idéias dos autores António Nóvoa (1954 -), 

Philippe Perrenoud (1944 -), e José Gimeno Sacristá n (1945 -) nas 

dissertações e teses defendidas entre 2000 e 2005 q ue pesquisam a 

formação de professores, nos programas de pós-gradu ação Stricto-sensu 

das universidades de Santa Catarina? 

Consideramos que este estudo possa levantar alguns indicadores sobre as 

referências que subsidiam estudos recentes sobre formação de professores no 

estado de Santa Catarina. A discussão sobre quem e como se sustentam os 

estudos sobre formação de professores pode ampliar a reflexão sobre a 

importância dos modelos de formação e sobre os estudos de referência que 

sustentam, muitas vezes, tais modelos. 

Sendo assim, esta pesquisa teve como objetivo geral : 

Evidenciar o modo como são apropriadas as idéias do s autores 

António Nóvoa (1954 - ), Philippe Perrenoud (1944 -  ) e José Gimeno 

Sacristán( 1945 - ) nas dissertações e teses defend idas entre 2000 e 2005 

que pesquisam a formação de professores, nos progra mas de pós-

graduação stricto-sensu das universidades de Santa Catarina. 

Para viabilizar a investigação, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos : 

• Identificar a temática em que os autores António Nóvoa, Philippe 

Perrenoud e José Gimeno Sacristán são referenciados. 

• Identificar as principais idéias dos autores António Nóvoa, Philippe 

Perrenoud e José Gimeno Sacristán caracterizando o modo como são 

referenciados . 

• Levantar nas dissertações e teses sobre formação de professores, 

defendidas entre 2000 e 2005 os tipos de citações dos autores António 

Nóvoa, Philippe Perrenoud e José Gimeno Sacristán. 
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Optou-se por desenvolver uma pesquisa documental que inclui tanto a 

produção de dados quantitativos como de dados de natureza qualitativa, pelo que 

se aproxima de estudos do tipo “estado do conhecimento”.  

Os objetos de pesquisa (corpus da pesquisa) são as dissertações e teses 

defendidas entre 2000 e 2005, nos programas de Mestrado e Doutorado do 

Estado de Santa Catarina, correspondendo às seguintes instituições: 

Universidade Regional de Blumenau (FURB), Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), e Universidade do Vale de Itajaí (UNIVALI). Neste estudo, 

estaremos referenciando os materiais de pesquisa como corpus da pesquisa.  

Para a análise do corpus foi utilizada a técnica análise de conteúdo, que 

segundo Bardin (1979), consiste num conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, permitindo a criação de categorias, como síntese da realidade. Na 

análise de conteúdo, o pesquisador compõe um corpus de análise, faz 

inferências, interpreta e compreende o objeto, retirando dele as informações. 

As categorias desta pesquisa foram elaboradas a posteriori, partindo de 

uma leitura flutuante nas dissertações e teses.  

2.1 A SELEÇÃO DO CORPUS DA PESQUISA 
 

O procedimento de buscar as obras dos autores nos trabalhos revelou que, 

em alguns deles, os autores eram mencionados nas referências finais, mas não 

no corpo do trabalho, procedimento que permitiu reduzir o corpus da pesquisa de 

trinta e oito (38) trabalhos para dezoito (18) dissertações e duas (2) teses. Neste 

momento da pesquisa o corpus de análise se constitui em vinte (20) trabalhos. O 

quadro III apresenta as dissertações e teses que constituem o corpus desta 

pesquisa, com os respectivos autores citados nas suas referências. 
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QUADRO III Dissertações e teses que contemplam as c itações dos autores NÓVOA, 
PERRENOUD E SACRISTÁN 

Nível Ano Autores Dissertação/Tese Instituições  Autores citados 

Mestrado 2000 SONIA CRISTINA DE LIMA 
FERNANDES 

UFSC NÓVOA 

Mestrado 2001 ANDREA SIMÕES RIVERO UFSC NÓVOA 

Mestrado 2001 ÉLIO CARLOS RICARDO UFSC PERRENOUD/SACRISTÁN 

Mestrado 2001 MADALENA Mª COMIN UFSC PERRENOUD/NÓVOA 

Mestrado 2002 JEFERSON SILVEIRA DANTAS UFSC PERRENOUD 

Doutorado 2002 ROSELANE FÁTIMA CAMPOS UFSC PERRENOUD/NÓVOA/SACRISTÁN 

Mestrado 2003 DEYZE APARECIDA TURNÊS SHUI UFSC PERRENOUD/NÓVOA 

Mestrado 2003 FERNANDO JOSÉ DE PAULA UFSC NÓVOA 

Mestrado 2003 KATIA NERBAIS SAMBRIO UFSC PERRENOUD 

Mestrado 2003 LOURDES FURLANETTO 
DITTRICH 

UNIVALI PERRENOUD/SACRISTÁN 

Mestrado 2003 MARCIA LOCH UFSC NÓVOA/SACRISTÁN 

Mestrado 2003 MARINEZ PANCERI COLZANI UNIVALI PERRENOUD 

Mestrado 2004 DANIELA ERANI MONTEIRO WILL UFSC NÓVOA/ SACRISTÁN 

Mestrado 2004 MARISA ZANONI FERNANDES UNIVALI PERRENOUD 

Mestrado 2004 NEUZI SCHOTTEN SCHIOCHTTI UNIVALI PERRENOUD 

Doutorado 2004 PATRICIA LAURA TORRIGLIA UFSC SACRISTÁN 

Mestrado 2004 MARCIA  DE SOUZA HOBOLD UNIVALI PERRENOUD/NÓVOA/SACRISTÁN 

Mestrado 2004 ROSANE SANTANA JUNCKES UNIVALI PERRENOUD 

Mestrado 2004 CAROLINA ANDALÓ FAVA UFSC NÓVOA 

Mestrado 2005 LILLIAN CRISTINA DE SOUZA UNIVALI NÓVOA/PERRENOUD 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

O quadro evidencia os vinte (20) trabalhos analisados nesta pesquisa. 

Podemos observar entre os trabalhos que quatro (4) mencionam o autor Nóvoa, 

seis (6) Perrenoud, um (1) Sacristán, dois (2) os três autores, três (3) os autores 

Nóvoa e Perrenoud, dois (2)  Nóvoa e Sacristán e dois (2) Perrenoud e Sacristán. 
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Cabe ressaltar que entre os autores Perrenoud é o mais referenciado nos 

trabalhos, incluindo os da UNIVALI. 

Buscamos, então, conhecer melhor os autores e as suas referidas obras a 

partir de uma leitura criteriosa. Os fichamentos constituíram o material teórico 

para as análises e interpretação dos dados.  

2.2 BREVES ESCLARECIMENTOS SOBRE O AUTOR ANTÓNIO 
NÓVOA  

 

2.2.1 Dados biográficos 
 

Antônio Manuel Seixas Sampaio da Nóvoa  (1954-) nasceu em Valença, 

no dia 12 de dezembro de 1954. Concluiu a sua formação acadêmica na Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Genéve, em 1982 e 

também iniciou sua carreira profissional nesta mesma universidade. Desde 1986-

1988, Nóvoa participou em cerca de 40 júris de concursos para Professor 

Associado e de provas acadêmicas, cursos e seminários de pós-graduação 

(mestrado e doutorado) em quase todas as universidades portuguesas, bem como 

em universidades brasileiras como a Universidade de São Paulo, espanholas, 

francesas, norte-americanas e suíças. Entre esses anos publicou a obra NÓVOA, 

A. Le temps des professeurs:  analyse socio-historique de la profession 

enseignante au Portugal. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica. 

1987. E também coordenou a obra: NÓVOA, A. & FINGER, M. (org). O método 

(auto) biográfico e a formação. Lisboa: D.R.H./ Ministério da Saúde, 1988. 

Nos anos 90, Nóvoa desempenhou uma brilhante carreira internacional 

exercendo o cargo como Presidente do Conselho Científico de instituições 

universitárias, assumiu diversas missões como avaliador externo de entidades 

científicas, destacando-se no Brasil, onde foi consultor para a Educação do 

Presidente da República Federativa do Brasil. Nesta época, Nóvoa publicou e 

coordenou 17 obras entre elas podemos destacar três obras conhecidas no Brasil: 

NÓVOA, António. Os Professores e sua formação.  2 ed. Lisboa: Publicações 

Dom Quixote, 1995. NÓVOA, A. (org.) Vidas de professores.  Porto: Porto 

Editora, 1992. NÓVOA, António. Profissão Professor , Porto: Porto Editora, 1995. 

No final desta época tornou-se Professor Catedrático da faculdade de Psicologia 



 

 

18 

 

e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa  desde maio de 2006, 

Reitor da Universidade. 

A formação profissional do professor tem se constituído no principal tema 

de pesquisa do português Nóvoa, destacando a importância da formação inicial 

do professor e a consciência de investir em seu constante aperfeiçoamento 

profissional. Dos principais desafios da profissão docente, Nóvoa destaca dois: o 

desafio de manter-se sempre atualizado em relação às novas metodologias de 

ensino; e estar apto a desenvolver atividades pedagógicas eficientes e 

significativas para atividade docente. Para Nóvoa (1995), o espaço escolar não é 

apenas um lugar onde se ensina, mas também um lugar onde se aprende com o 

potencial formativo da troca e da interlocução sobre os desafios do trabalho 

docente com os demais professores.  

No contexto sobre formação de professores Nóvoa (1988), desenvolve em 

Portugal o método autobiográfico na formação de professores, desenvolvendo 

estudos que utilizam uma abordagem téorico-metodológica que dá a voz ao 

professor , a partir da análise de trajetórias, histórias de vida e autobiografias. As 

abordagens autobiográficas ganharam repercussão em Portugal no ano de 1992, 

com o livro – Experimentos com histórias de vida (NÓVOA) (Itália-Brasil) – uma 

coletânea de textos organizada por Olga Von Simson (1988) na perspectiva de 

constituir um processo de formação de professores pela análise da história de 

vida.  

Os textos produzidos a partir das experiências de vida dos docentes 

possibilitam compreender a metodologia para formar professores. Nesse 

processo a memória torna-se um instrumento essencial no resgate das 

experiências constituídas ao longo da carreira profissional. Os relatos 

profissionais permitem uma reflexão do sujeito nos aspectos de sua 

responsabilidade e interiorização com os valores e significações pessoais. Nos 

cursos de formação essa dimensão pode ser potencializada segundo Nóvoa 

(1992), por ser reflexões estimulantes devido ao cruzamento de várias disciplinas 

e pelo recurso a uma grande variedade de enquadramentos conceptuais e 

metodológicos. 

Segundo Nóvoa (1992), esse movimento dos professores e as suas histórias 

de vida é importante para despertar a vontade de refletir sobre os seus percursos 
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profissionais, sobre como se sentem, articulando o pessoal e o profissional. A 

proposta é que este interesse renovado ajude a estimular novas investigações e 

estudos sobre a formação do professor, que contribuam para produzir um 

pensamento propriamente pedagógico. 

 

Esta profissão precisa de se dizer e de se contar: é uma maneira 
de compreender em toda a sua complexidade humana e 
científica. É que ser professor obriga opções constantes, que 
cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar, 
e que desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira 
de ser. (NÓVOA, 1992, p.10) 

 

Nas pesquisas realizadas por Nóvoa (1995) acerca da docência como 

profissão, pode-se caracterizar a profissionalização destacando: o exercício 

profissional como ocupação integral, a criação de um suporte legal para o 

exercício da atividade sob a forma de licença adequada, a criação de instituições 

específicas para a formação especializada dos professores e a constituição de 

associações sindicais que desempenham um papel fundamental no 

desenvolvimento de um espírito de corpo e na defesa do estatuto 

socioprofissional dos professores.  

2.2.2 Obras referenciadas 
 

 

Quadro IV apresenta as obras de António Nóvoa  referenciadas nos 

trabalhos investigados. 
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QUADRO IV - Obras citadas de ANTÓNIO NÓVOA  

Obras citada  Número de 
ocorrências  

NÓVOA, Antônio. Profissão Professor,  Porto: Porto Editora, 1995. 9 

NÓVOA, Antônio. Os Professores e sua formação.  2 ed. Lisboa: Publicações 
Dom Quixote, 1995. 

8 

NÓVOA, Antônio (Org.). As organizações escolares em análise . Lisboa: 
Publicações D. Quixote.1995- 1992. 

3 

NÓVOA, Antônio e POPKEWITZ, Thomas. Reformas Educativas e Formação 
de Professores.  Lisboa: Educa.1992. 2 

NÓVOA, A. (org.) Vidas de professores . Porto: Porto Editora, 1992. 2 

NÓVOA, Antônio. Relação escola-sociedade:  “novas respostas para um velho 
problema”. In: SERBINO, Raquel Volpato etal. (org.). Formação de Professores. 
São Paulo: Unesp, 1998. 

1 

NÓVOA, Antônio. Diz-me como ensinas, dir-te-ei quem és e vice-versa . In: 
Ivani C. Arantes (Org.). A Pesquisa em educação e as transformações do 
conhecimento. 2. ed. Campinas: Papirus, 1997. 

1 

NÓVOA, A. Os professores na virada do milênio: do excesso dos discursos à 
pobreza das práticas. Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 25, n 1, jan./jun, 
1999. 

1 

TOTAL  27 
Fonte: Relatório de pesquisa: Vertentes Teórico-Metodológicas Norteadoras dos Estudos sobre 
Formação de Professores na Pós-Graduação em Educação em Santa Catarina (SCHLINDWEIN & 
HOSTINS, 2009). 
 

Apresentamos, a seguir, uma breve sumarização das obras referenciadas, 

com o intuito de apresentar o conteúdo discutido pelo autor. 

A obra intitulada “Profissão Professor” apresenta por Nóvoa (1995), busca 

incentivar o debate no seio das escolas e a reflexão científica no âmbito da 

formação inicial e continuada, ajudando a fomentar uma nova cultura profissional 

do professorado. A nova cultura profissional segundo o autor consiste num 

trabalho realizado no interior e exterior da profissão, que obriga as intensas 

interações e partilhas e tem que se basear em regras éticas.  

As idéias abordadas pelo autor na segunda obra “Os professores e a sua 

Formação”, referem-se à necessidade de travar o debate a partir de uma análise 

dos distintos projetos da profissão docente. O autor defende a perspectiva dos 

professores como profissionais reflexivos, identificando as características do seu 

trabalho técnico e científico e o tipo de conhecimentos e de competências que são 

chamados a mobilizar.  
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É preciso trabalhar no sentido da diversificação dos 
modelos e das práticas de formação, instituindo novas 
relações dos professores com o saber pedagógico e 
científico. A formação passa pela experimentação, pela 
inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho 
pedagógico. E por uma reflexão critica sobre a sua 
utilização. A formação passa por processos de investigação, 
diretamente articulados com as práticas educativas. 
(NÓVOA, 1995), p.28) 

 

Nóvoa (1995) apresenta, também, a relação teoria e prática na formação 

de professores, tratando esta questão clássica sob novos ângulos. No contexto da 

obra o autor traz o ponto de vista histórico à construção da profissão docente em 

Portugal, situa a formação de professores na encruzilhada do desenvolvimento 

pessoal, profissional e organizacional. Com este estudo o autor pretende 

introduzir novas abordagens no debate sobre a formação de professores, 

deslocando-o de uma perspectiva centrada nas dimensões acadêmicas para uma 

perspectiva centrada no terreno profissional. Segundo Nóvoa (1995) a formação 

não se constrói por acumulação de cursos, conhecimentos e técnicas, mais sim, 

através de um trabalho de refletividade crítica sobre práticas e de reconstrução 

permanente de identidade pessoal. 

Na obra intitulada “As Organizações Escolares em Análise”, Nóvoa (1995) 

traz para o foco de discussão a qualificação profissional, o desafio dos 

profissionais da área escolar de manter-se atualizados sobre as novas 

metodologias de ensino e desenvolver práticas pedagógicas eficientes. Alerta que 

a busca isolada pela atualização é difícil, aconselhando um vínculo com uma 

instituição, mas afirma que é importante entender que o local de trabalho é o 

espaço ideal para a formação continuada. Para ele, a formação continuada é um 

trabalho coletivo e depende da experiência e da reflexão como instrumento 

contínuo de análise.  

Na referente obra intitulada “Reformas Educativas e Formação de 

Professores”, Nóvoa (1992), defende a idéia de que nenhuma reforma 

educacional tem valor se a formação de docentes não for encarada como 

prioridade. Neste sentido, o autor deixa claro que não se deve separar a teoria da 

prática, e se deve quebrar a idéia de que, para ensinar bem, é preciso ter vocação 
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sacerdotal. Ele acredita que o desenvolvimento profissional corresponde ao curso 

superior somado ao conhecimento acumulado ao longo da vida.  

A obra “Vidas de Professores” aborda a importância crescente que as 

histórias de vidas têm adquirido nos estudos sobre os professores, a profissão 

docente e as práticas de ensino. Nóvoa (1992), busca uma reflexão de ordem 

metodológica, assimilando-se várias utilizações possíveis das abordagens 

autobiográficas. As Abordagens autobiográficas no campo educativo na área da 

formação de professores não têm sido fácil do ponto de vista prático e teórico. As 

histórias de vida têm predominância nas correntes da psicologia e da sociologia. 

A presente obra tem por objetivo despertar nos professores a vontade de refletir 

sobre os seus percursos profissionais, sobre como se sentem a articulação entre 

o pessoal e o profissional. A proposta segundo o autor é que este interesse 

renovado ajude a estimular novas investigações e estudos, que contribuam para 

produzir um pensamento propriamente pedagógico sobre a profissão docente.  

 

Esta profissão precisa de se dizer e de se contar: é uma maneira 
de a compreender em toda a sua complexidade humana e 
científica. É que ser professor obriga a opções constantes, que 
cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar, 
e que desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira 
de ser. (NÓVOA, 1992, p. 10).  

 

O artigo intitulado “Relação Escola-sociedade: novas respostas para um 

velho problema” apresentado na obra “Formação de Professores” de Serbino 

(1998), aponta para o afastamento da comunidade da vida da escola. Segundo 

Nóvoa (1998), esta situação é resultado da crença de que a história da escola 

está mecanicamente relacionada ao contexto do progresso da sociedade. O autor 

alerta contra os perigos das visões externas que se tem da escola. No mesmo 

artigo, trata-se da crise da identidade dos professores, pontuando a necessidade 

de um reforço da sua autonomia profissional. Segundo Nóvoa o desafio 

profissional é enorme, quando se visa sua qualificação. 

O artigo “Diz-me como Ensinas, Dir-te-ei quem és e vice-versa”, 

referenciado no obra de Arantes (1997), Nóvoa busca uma nova teorização para 

educação, aquela da qual o professor seja realmente o verdadeiro guardião. O 

autor procura conduzir à redefinição da profissionalidade docente, ajudando os 
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professores a adotarem novas atitudes a título individual e coletivo. A maneira de 

ser com a maneira de ensinar, condições que é preciso reunir para que os 

professores possam enfrentar os desafios educativos. Segundo o autor criar 

possibilidades que construam um “saber emergente da prática que não negue os 

atributos teóricos das diversas ciências sociais e humanas, mas que os integre 

com base em uma reflexão sobre a experiência pedagógica concreta”. (NÓVOA, 

1997, p. 38). 

A obra “Os Professores na Virada do Milênio: do excesso dos discursos à 

pobreza das práticas e Educação e Pesquisa,” aborda alguns dos dilemas e 

problemas atuais dos professores, preocupações do autor Nóvoa que parte do 

modelo de análise do processo histórico de profissionalização, de forma a mostrar 

a atualidade radical das opções com que os professores se confrontam, na 

prática. É preciso trabalhar no sentido da diversificação dos modelos e das 

práticas de formação, instituindo novas relações dos professores com o saber 

pedagógico e científico. E por uma reflexão crítica sobre a sua utilização. A 

formação passa por um processo de investigação, diretamente articulado com as 

práticas educativas. “As situações que os professores são obrigados a enfrentar 

(e a resolver) apresentam características únicas, exigindo, portanto respostas 

únicas: o profissional competente possui capacidades de autodesenvolvimento 

reflexivo” (NÓVOA, 1999, p. 27). 

Podemos observar que nas obras acima referenciadas, o autor traz para o 

foco a discussão sobre a qualificação profissional, o desafio dos profissionais da 

área escolar de manter-se atualizados sobre as novas metodologias de ensino e 

desenvolver práticas reflexivas e diferenciadas. Para Nóvoa a formação 

continuada é um trabalho coletivo e depende da experiência e da reflexão como 

instrumentos contínuos de análise. O desenvolvimento profissional corresponde 

ao curso superior somado ao conhecimento acumulado ao longo da prática. 

2.3 BREVES ESCLARECIMENTOS SOBRE O AUTOR PHILIPPE 
PERRENOUD  

 

2.3.1 Dados biográficos 
Philippe Perrenoud (1944 - ) é doutor em sociologia e antropologia, dá 

aulas nas Faculdades de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 
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de Genebra. Tem sido visto e avaliado como um dos principais pensadores da 

educação na atualidade e que tem abordado temas sobre a formação de 

professores, avaliação, pedagogia diferenciada e principalmente de 

competências. Defende a idéia de um processo educacional voltado para o 

objetivo de desenvolver competências. Para o autor as competências em 

educação significam empenhar-se em prol da mobilização de um conjunto de 

saberes com uma finalidade clara: alcançar soluções eficazes de situações do 

cotidiano dos sujeitos escolares. “Competência é a faculdade de mobilizar um 

conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) para 

solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações.” (PERRENOUD, 

2000, p. 19). 

Neste sentido, cabe ao professor desenvolver as competências 

profissionais. Para Perrenoud (2000), o conceito de competência ainda está 

sujeito a questionamentos, uma vez que existem vários estudos acerca desse 

assunto, tanto no mundo do trabalho, na formação profissional e na escola. A 

competência vai além da aquisição de conhecimentos, que, isolados, não são 

mais suficientes. É necessário relacionar os conhecimentos com os problemas 

encontrados, ou seja, a competência tem que estar ligada a uma prática social.  

São as competências que geram as ações, não existindo desempenho sem 

competências e nem competências sem desempenho. Elas devem fazer parte da 

formação comum de todos os professores da educação. Antes de tudo, é preciso 

ter espírito crítico, energia, curiosidade e perseverança. Deve ser capaz de 

observar, analisar, tirar proveito das experiências, organizar as idéias, debater, 

pesquisar, questionar e refletir. São as competências que todo professor 

supostamente precisa aplicá-las na própria ação. 



2.3.2 Obras referenciadas 
Quadro V apresenta as obras de Philippe Perrenoud referenciadas nos 

trabalhos investigados nesta pesquisa. 

QUADRO V - Obras citadas de PHILIPPE PERRENOUD 

Obras  citadas  Número de 
ocorrências  

PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar.  Tradução de 
Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000 10 

PERRENOUD, P et all. Formando professores profissionais : Quais 
estratégias, quais competências? Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 

6 

PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola.  Trad. 
por: Bruno Charles Magne. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

4 

PERRENOUD, P. A prática reflexiva no ofício de professor: 
profissionalização  e razão pedagogia..  tradução de Cláudia Schilling. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 

3 

PERRENOUD, P. Pedagogia diferenciada: das intenções à ação.  Tradução: 
Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 

3 

PERRENOUD, Philippe. Práticas Pedagógicas, Profissão Docente e 
Formação: perspectivas sociológicas. 2 ed. Trad. por: Helena Faria, Helena 
Tapado, Maria João Carvalho e Maria Nóvoa. Lisboa: Publicações dom Quixote, 
1997. 

3 

PERRENOUD, P.; THURLER, M. G. As competências para ensinar no século 
XXI: A formação dos professores e o desafio da aval iação.  Porto Alegre: Artmed 
Editora, 2002. 

2 

PERRENOUD, Philippe. Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza.  2ª 
edição. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. 

1 

PERRENOUD, Philippe. Gestion de l’imprévu, analyses de l’1action et 
construction de compétence.  Éducation Permanente, nº 140, p. 123-144, 
1999(b). 

1 

PERRENOUD, P. (Org). A profissionalização dos formadores de 
professores.  Trad. Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2003. 1 

PERRENUD, P. Avaliação da excelência à regulação das aprendizage ns: 
entre duas lógicas.  Porto Alegre: ATMED, 1999. 1 

TOTAL  35 
Fonte: Relatório de pesquisa: Vertentes Teórico-Metodológicas Norteadoras dos Estudos sobre 
Formação de Professores na Pós-Graduação em Educação em Santa Catarina (SCHLINDWEIN & 
HOSTINS, 2009). 
 

Apresentamos, a seguir, uma breve sumarização das obras referenciadas, 

com o intuito de apresentar o conteúdo discutido pelo autor. As obras 

apresentadas são as com tradução brasileira. 

No livro “Dez Novas Competências para Ensinar”, o autor Perrenoud 

(2000), relaciona o que é imprescindível saber para ensinar numa sociedade em 

que o conhecimento está cada vez mais acessível. Isto porque o referido autor 
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entende que o conhecimento é um dos recursos cognitivos para se enfrentar 

situações e apreender o movimento da profissão do professor. O autor propõe 

falar de competências profissionais, privilegiando aquelas que emergem de um 

conhecimento profissional. 

 A obra intitulada “Formando Professores Profissionais: quais estratégias, 

quais competências?” aborda o ofício de professor propondo um inventário das 

competências que contribuem para redelinear a atividade docente. Re-delinear 

um roteiro para um novo ofício docente consiste segundo Perrenoud (2000), 

numa prática reflexiva, na profissionalização, no trabalho em equipe e por 

projetos, na autonomia e responsabilidade, nas pedagogias diferenciadas, na 

centralização sobre os dispositivos e sobre as situações de aprendizagem, na 

sensibilização à relação com o saber e com a lei. 

A referida obra “Construir as Competências desde a Escola”, aborda as 

noções de competências e procura direcionar o conceito de suas idéias para o 

campo escolar examinando a questão da formação de competências 

profissionais. As competências apresentadas pelo autor mobilizam os 

conhecimentos de diversos recursos cognitivos em uma situação de ação 

complexa. Perrenoud (1999, p. 17), considera 

 

Os conhecimentos como ferramentas a serem mobilizadas 
conforme as necessidades, a trabalhar regularmente com 
situações-problema, a criar ou utilizar outros meios de 
ensino, a negociar e conduzir projetos com seus alunos, a 
adotar um planejamento flexível e indicativo, a improvisar, a 
implementar e explicitar um novo contrato didático, a 
praticar uma avaliação formadora, em uma situação de 
trabalho, a alcançar uma compartimentação disciplinar 
menor.  

 

Outro ponto destacado por Perrenoud (1999) é estabelecer uma conexão 

entre a abordagem por competências e a luta contra as desigualdades por meio 

de pedagogias diferenciadas. Proposta apresentada segundo autor sobre uma 

visão de mudança cultural, de reconstrução de uma transposição didática, 

pedagógica, curricular e avaliativa. 

Na obra “A Prática Reflexiva no Ofício de Professor: profissionalização e 

razão pedagógica”, Perrenoud (2002), também aborda em seus estudos a 
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discussão sobre a profissionalização docente. Segundo ele, “a caracterização de 

uma atividade profissional pressupõe objetivos e uma ética, competências da 

concepção à execução, identificação de problemas, imaginação e colocação em 

ação de soluções”. (PERRENOUD, 2002, p. 12). O profissional seja qual for sua 

área de atuação e, diante de situações diversas, precisa estabelecer relações, 

interpretações, inferências, invenções, avaliações etc.  

A obra “Pedagogia Diferenciada: das Intenções à Ação”, apresenta um 

novo educador profissional em constante mudança pronto para transformar sua 

prática pedagógica, aumentar o sentido do trabalho escolar e modificar a relação 

do saber com os alunos e as suas dificuldades. Para Perrenoud (2000) o 

professor precisa disponibilizar tempo para as atividades que integrem diversas 

disciplinas e estar disposto a aprender com a turma. Promover situações de 

aprendizagem compete segundo o autor em manter um espaço justo para tais 

procedimentos. É, sobretudo, desprender energia e tempo e dispor das 

competências profissionais necessárias para imaginar e criar outros tipos de 

situações de aprendizagem. 

As idéias do autor na obra “Práticas Pedagógicas, Profissão Docente e 

Formação: Perspectivas Sociológicas” estão pautadas em três temáticas 

principais: as práticas pedagógicas, a formação de professores e a profissão 

docente. O autor convida para algumas reflexões relacionadas com a prática de 

que, não é uma mera concretização de receitas e modelos, o professor necessita 

de novas didáticas e estratégias para lidar com os alunos e toda mudança na 

prática passa por uma transformação de hábitos. Na temática formação de 

professores Perrenoud (1997) leva-nos a refletir sobre uma formação de alto nível 

que deve ser pensada desde a formação inicial abrangendo toda trajetória 

profissional. Para discutir todo esse contexto de reflexão sobre a prática 

pedagógica, a formação de professores e a profissão docente Perrenoud (1997), 

procura construir um olhar localizado nas realidades escolares cotidianas. 

A obra “Avaliação da Excelência à Regulação das Aprendizagens: entre 

Duas Lógicas”, traz um olhar sociológico da avaliação formativa sobre a sua 

mudança no contexto escolar, mas pensar essa discussão segundo Perrenoud 

(1999) necessita rever o conjunto do sistema didático e do sistema escolar. “A 

avaliação formativa é uma peça essencial dentro de um dispositivo de pedagogia 
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diferenciada”. (PERRENOUD, 1999, p. 11). O autor descreve a avaliação sobre 

duas lógicas do sistema, uma tradicional e a outra emergente, mostrando a 

complexidade do problema no que dizem respeito ao tratamento das diferenças e 

das desigualdades.  

Nessas obras mencionadas, o autor aborda temas complexos e atuais 

como formação docente, avaliação, pedagogia diferenciada e o desenvolvimento 

de competências profissionais. Um dos pontos mais reconhecidos de seu trabalho 

são as competências, designada pelo autor como uma capacidade de mobilizar 

diversos recursos cognitivos como saberes, habilidades e informações para 

solucionar uma série de situações  

2.4 BREVES ESCLARECIMENTOS SOBRE O AUTOR JOSÉ 
GIMENO SACRISTÁN 

 

2.4.1 Dados biográficos 
José Gimeno Sacristán (1945 - ),  é Catedrático de Didáctica e 

Organização Escolar na Universidade de Valência (Espanha). Foi professor nas 

Universidades Complutense de Madrid e de Salamanca e Professor Visitante em 

outras universidades espanholas e estrangeiras. É autor de diversas publicações 

sobre cultura, ensino e educação por projetos. Participou como autor em diversas 

obras coletivas. Colabora habitualmente em inúmeras revistas sobre educação. 

Tem se destacado como um pedagogo pesquisador sobre a escola e seus 

problemas curriculares. 

As considerações de Sacristán (2002) decorrem da atual formação de 

professores e da investigação pedagógica descontextualizada e enviesada. As 

investigações educativas têm se preocupado com as discussões e não com a 

realidade do professor nas condições de trabalho. Os professores para Sacristán 

(2002), vivenciam a realidade de que o trabalho não permite refletir sobre sua 

própria prática.  Segundo Sacristán (2002, p. 83), “o professor se converte em um 

produtor que faz o que manda o mercado, não o que manda a ciência”. 

As abordagens investigativas pedagógicas visam à construção do 

conhecimento reflexivo consigo mesmo, proporcionando ao profissional da 

educação novas formas de atuação. Faz-se necessária uma reflexão na ação e 

sobre a ação, vinculada ao discurso teórico que se faz, tendo como pano de fundo 
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a postura pedagógica do professor, do profissional que reconhece a essência de 

ser professor, que percebe a possibilidade de transformar a sua prática.  

A construção dessa idéia proposta por Sacristán de partir da vivência do 

educador para buscar uma prática que seja significativa no seu cotidiano de 

superar os limites da realidade imposta, desnudar e desvelar os preconceitos, 

descobrindo novos caminhos, novas possibilidades. 

A reflexão é aqui entendida como possibilidade de investigar a prática de 

forma diferenciada, perceber na ação educativa as possibilidades de mudança. 

Para isso, é preciso ter vontade de aprender a fazer, descrever como acontece a 

ação que define os atos reflexivos, que por si só exige estratégias de 

interrogação, e vontade autônoma de buscar possíveis alternativas e soluções 

para os problemas vivenciados no contexto profissional.



2.4.2 Obras referenciadas 
O Quadro VI apresenta as obras de José Gimeno Sacristán  mencionadas 

nos trabalhos investigados. 

QUADRO VI - Obras citadas de JOSÉ GIMENO SACRISTÁN  

Obras citadas  Número de 
ocorrências  

SACRISTAN, J. G. Reformas educativas y reformas do curriculo: 
anotaciones a partir de la experiencia española . In: WARDE, M. J. (org.) 
Novas políticas educacionais: críticas e perspectivas. São Paulo: PUC 1998(b), p. 
85-108. 

3 

SACRISTAN, J. G. Consciência e acção sobre a prática como libertação  
profissional dos professores.  In: NÓVOA, A. (org.) Profissão Professor. 2 ed. 
Porto: PortoEditora, 1991. 63-92. 

2 

SACRISTAN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática.  3 ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1998(a). 

2 

SACRISTAN, J. G. A educação que temos, a educação que queremos.  In: 
IMBERNÓN, F. (org.) A educação no século XXI: os desafios do futuro 
imediato . 2 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. P. 37-63. 

1 

SACRISTÁN, J. G. Reformas educacionais: utopias, retórica e pratic a. In: 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO 
(CNTE). Escola S.A. Brasília, 1996.  

1 

SACRISTÁN, J. G. Políticas y prácticas culturales en las escuelas. L os 
abismos de la etapa postmoderna . In: Heuresis. V. N. 2. 1999. Disponível: 
http://www2.uca.es/heuresis99/v2n1.html 

1 

SACRISTÁN, J. G. Tendências investigativas na formação de professore s. In: 
Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 
2002. 

1 

SACRISTÁN, J. G. Currículo e diversidade cultural.  In: SILVA, T. T. e 
MOREIRA, A.F. (Org) Territórios contestados: o currículo e novos mapas políticos 
culturais. Editora Vozes, 1995. 

1 

TOTAL 12 
Fonte: Relatório de pesquisa: Vertentes Teórico-Metodológicas Norteadoras dos Estudos sobre 
Formação de Professores na Pós-Graduação em Educação em Santa Catarina (SCHLINDWEIN & 
HOSTINS, 2009). 
 
 

Apresentamos, a seguir, uma espécie de sumarização das obras 

referenciadas, com o intuito de apresentar as idéias do autor. Trataremos das 

obras com tradução brasileira. 

O capítulo “Consciência e Ação sobre a Prática como Libertação 

Profissional dos Professores” de Sacristán apresentado no livro “Profissão 

professor” de Nóvoa (1991), aborda a necessidade de desenvolver a 

profissionalidade dos professores no contexto de uma maior qualidade do ensino. 
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Para atingir esse objetivo segundo o autor é preciso fazer um esforço de 

compreensão das “práticas” nas suas diversas configurações.  

A obra intitulada “O Currículo uma Reflexão sobre a Prática”, aborda o 

conceito de currículo na perspectiva do autor Sacristán (1998), que repensa as 

fases ou processos pelo qual o currículo se confronta como prática realizada num 

contexto escolar. As reflexões sobre o currículo são tratadas nesse livro em torno 

da realidade histórica escolar e o sistema educativo. Segundo Sacristán (1998, p. 

9), “quando os sistemas escolares estão desenvolvidos e sua estrutura bem-

estabilizada, existe uma tendência a centrar no currículo as possibilidades de 

reformas qualitativas em educação”. O autor propõe pensar sobre a mudança da 

estrutura curricular e admite ser difícil, considerando o processo histórico de 

controle sobre a educação e a cultura. As decisões sobre o currículo têm sido 

ações administrativas governamentais que monopolizam os conteúdos. Segundo 

Sacristán (1998), é preciso um novo referencial de política curricular para liberar 

no sistema educativo as forças criadoras, principalmente numa etapa histórica na 

qual a escolas ganham cada vem mais um papel de transmitir um currículo oculto.   

Na obra “A Educação que Temos, a Educação que Queremos” Sacristán 

(2000), vem discutindo sobre a rememoração do projeto educativo, no sentido de 

serem revitalizados e relidos, propostas apresentadas durante o século XX para a 

educação. Nesta perspectiva, o autor leva-nos a uma reflexão sobre a 

necessidade de buscar uma narrativa educativa sem perder os referenciais 

essenciais. Para Sacristán (2000), é importante para nós, enquanto educadores, 

refletir o futuro, mas, para que essa reflexão ocorra, é imprescindível se referir ao 

passado e ao presente. 

O passado foi algo real que deixou suas marcas gravadas na memória, 

essas imagens operativas do passado servem para valorizarmos o atual e assim 

prolongar a capacidade operativa do passado. Prever o futuro só é possível a 

partir dos significados que as imagens do passado e do presente nos oferecem. 

Para Sacristán (2000), não se trata de adivinhar o que nos espera, mas de ver 

com que imagens do presente-passado canalizará o futuro, sua direção, seu 

conteúdo e seus limites. O passado nutre o presente e a reconstrução daquele 

que neste proporciona o apoio de outros possíveis presentes que constituirão o 

futuro, que serão, por sua vez, do mesmo modo reconstruídos. Neste sentido, 
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Sacristán (2000), refere-se à rememoração de valorizarmos as imagens do 

passado-presente. 

A rememoração do projeto educativo está, segundo Sacristán (2000, p. 38) 

“num projeto como imagem tentativa e revisável à medida que é construída de 

maneira aberta”. Neste sentido, o autor reforça a importância de analisar as 

condições das imagens do passado, as do presente e as suas projeções no 

futuro. A preocupação com o que aconteceu com os projetos educativos, qual é o 

estado agora e o que fazer com este no futuro. Essa capacidade reflexiva de ver 

onde estamos e para onde nos leva está em não nos distrairmos a ponto de 

confundir o caminho que se deve seguir, neste caso o projeto educativo. 

“No artigo “Tendências Investigativas na Formação de Professores” 

apresentado no livro “Professor Reflexivo no Brasil: gênese e critica de um 

conceito” da autora Pimenta”, discute as atuais tendências investigativas na 

formação de professores, partindo do pressuposto de que essa formação 

caracteriza-se hoje por duas tendências:  pós-positivista e a pós-Weberiana. As 

discussões do autor procuram analisar alguns pontos dessas tendências quando 

se refere aos professores e o compromisso de preparar os alunos para o mercado 

de trabalho.   

As idéias apresentadas nos trabalhos de Sacristán estão voltadas para a 

qualidade de ensino, uma nova proposta curricular e um desenvolvimento de  

projeto educativo nas escolas. O autor também se preocupa com a 

profissionalidade docente e com ações educativas voltada para a prática reflexiva, 

 



3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 
 
 

Para a análise e interpretação dos dados utilizamos a técnica de análise de 

conteúdo. Segundo Bardin “... é a técnica que não tem modelo pronto: constrói-se 

através de um vai-e-vem contínuo e tem que ser reinventada a cada momento” 

(BARDIN, 1979, p. 31). As técnicas de análise de conteúdo produziram categorias 

elaboradas a posteriori, a partir de uma leitura flutuante dos trabalhos analisados. 

Os corpus da pesquisa foi as dissertações e teses defendidas entre os anos de 

2000 e 2005, nos programas de Mestrado e Doutorado do Estado de Santa 

Catarina, correspondendo às seguintes instituições: Universidade Regional de 

Blumenau (FURB), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e 

Universidade do Vale de Itajaí (UNIVALI). Cabe lembrar que estes dados foram 

coletados na plataforma de avaliação da CAPES, nos cadernos de avaliação. No 

período estabelecido pela pesquisa, outros programas credenciados pela CAPES, 

no Estado de Santa Catarina, ainda não possuíam trabalhos de dissertação 

concluídos. 

O passo seguinte foi organizar uma lista com todas as menções e citações 

dos autores referenciados nas dissertações e teses. O primeiro passo foi retornar 

aos textos dos trabalhos e com a ferramenta de busca “localizar”, buscou o nome 

dos autores que são foco desta pesquisa. 

As observações descritivas correspondem quantas vezes o autor é citado 

no texto com citação direta, indireta ou apenas mencionado. Neste processo 

também é observado se o autor consta na lista de referências. 

Os dados extraídos dos documentos receberam tratamento orientado pela 

análise de conteúdo e análise documental. A opção metodológica pela análise 

documental tem a intenção de evidenciar as categorias que emergem das 

dissertações e teses defendidas entre 2000 e 2005, “objetivo de fazer a 

representação condensada da informação, para consulta e armazenagem” 

(BARDIN, 2000, p. 46).  

A análise documental segundo Bogdan (1994), pode se constituir numa 

técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um 

tema ou problema. Trata-se também de buscar identificar informações nos 
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documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse. Selecionados os 

documentos da pesquisa o pesquisador procederá à análise dos dados, para isso 

ele recorre geralmente à metodologia de análise de conteúdo que consiste numa 

técnica de investigação do material da pesquisa. 

As análises de dados qualitativos é segundo Bogdan (1994), um processo 

criativo que exige grande rigor intelectual e muita dedicação. O que se exige é a 

sistematização e a coerência do esquema escolhido com que pretende o estudo. 

O próximo passo é a análise dos dados da pesquisa e a forma como o 

pesquisador irá registrá-los. Neste procedimento segundo Bogdan (1994), o 

registro poderá passar por variações como anotações do próprio material 

analisado, esquemas, diagramas e outras formas de síntese.  

Depois de organizar os dados num processo de leitura e releitura, o 

pesquisador irá examiná-los para detectar temas e temáticas mais freqüentes no 

material investigado. Esse procedimento segundo Bogdan (1994, p. 42), “vai 

culminar na construção de categorias ou tipologias”. O conjunto inicial de 

categorias vai sendo modificado ao longo do estudo, num processo dinâmico de 

confronto constante entre teoria e empiria.  

Para identificar as categorias desta pesquisa, Bardin (2000), sugere adotar 

procedimentos com vistas a fazer o “inventário”, isto é, isolar os elementos, ou 

seja, selecionar as citações dos autores referenciadas no texto dos trabalhos. O 

passo seguinte foi efetuar a organização das citações e menções dos autores 

Nóvoa, Perrenoud e Sacristán encontradas nas dissertações e teses. 

Nesse momento da pesquisa a análise de conteúdo possibilitou 

sistematizar o corpus (conjunto das unidades analisadas – textos das 

dissertações e teses), critério para as possíveis escolhas das categorias de 

análise. Segundo Bardin (2000, p.121), “é a fase de organização propriamente 

dita” definida como pré-análise. Esta técnica, para Bardin (2000), “tem por objetivo 

a organização, embora ela própria seja composta por atividades não estruturadas, 

“abertas”, por oposição à exploração sistemática dos documentos“.  

Nessa fase nos aproximamos das (18) dissertações e das (02) teses que 

evidenciam no texto as citações de Antônio Nóvoa, Philippe Perrenoud, e José 

Gimeno Sacristán. Segundo Bardin (2000, p.122), é chamada de leitura Flutuante 

“[...] consiste em estabelecer contato com os documentos a analisar e em 
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conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações”. Esta etapa 

consistiu segundo Bardin (2000), na escolha dos documentos de análise para a 

elaboração das categorias a posteriori. 

Neste primeiro momento, tratamos do primeiro objetivo específico da 

pesquisa. Realizamos uma leitura criteriosa nas dissertações e teses sobre 

formação de professores, defendidas entre 2000 e 2005  levantando os tipos de 

citações dos autores Nóvoa, Perrenoud e Sacristán, o que nos permitiu atender 

ao primeiro objetivo da pesquisa  

No segundo momento abordamos o segundo objetivo específico, identificar 

as temáticas dos trabalhos em que os autores são referenciados. Constituiu-se a 

partir de uma leitura minuciosa com base nas obras dos autores. Elaboramos um 

quadro das temáticas com os autores Nóvoa, Perrenoud e Sacristán, 

evidenciando também o nível de ensino. 

O terceiro passo da pesquisa se refere ao terceiro objetivo específico da 

pesquisa, identificar nos trabalhos as principais idéias dos autores.  Buscamos 

investigar as citações dos autores evidenciando através das leituras dos textos as 

principais idéias. As obras dos autores nos deram suporte teórico para seleção 

das supostas palavras e chegar a seu fator comum.  

O quarto passo da pesquisa referisse ao objetivo geral da pesquisa, 

evidenciar como são apropriadas as idéias dos autores nos trabalhos. A partir das 

leituras dos trabalhos foram definidos três eixos de analise, o primeiro eixo foram 

encontrados três categorias, o segundo eixo duas categorias e o terceiro eixo três 

categorias. Os eixos de analises foram cruzando os dados e evidenciando os 

resultados.   

 



4 IDENTIFICAÇÃO DAS TEMÁTICAS 
 

 

O quadro VIII apresenta os títulos e as temáticas das dissertações e teses 

analisadas. 

QUADRO VII -  Dissertações e teses analisadas 2000- 2005 

Programa Ano  Autor Título Temática Nível  

1- UFSC 2000 Sonia Cristina Lima Fernandes Grupos de Formação - análise de um processo de formação em serviço 
sob a perspectiva dos professores da Educação Infantil. 

Formação 

continuada 
Mestrado 

2- UFSC 2001 Andréa Simões Rivero 
Da educação pré-escolar à educação infantil: um estudo das concepções 
presentes na formação de profesores no Curso de Pedagogia 

Formação 

Inicial 
Mestrado 

3- UFSC 2001 Élio Carlos Ricardo 
As ciências no Ensino Médio e os Parâmetros Curriculares Nacionais: da 
proposta à prática. 

Formação 

 continuada 
Mestrado 

4- UFSC 2001 Madalena Maria Comin 
A metodologia do Ensino de Ciências mediada pelo computador: uma 
perspectiva de formação docente.  

Prática 

pedagógica 
Mestrado 

5- UFSC 2002 Jéferson Silveira Dantas 
Competências e habilidades na formação de professores das séries 
iniciais de nível médio em Santa Catarina: uma análise no contexto das 
leis n° 5692/71 e 9393/96 

Formação 

Inicial 
Mestrado 

6- UFSC 2002 Roselane Fátima Campos. A reforma da formação inicial dos professores da educação básica nos 
anos de 1990: desvelando as tessituras da proposta governamental. 

Formação 

Inicial 
Doutorado

7- UFSC 2003 Deyze Aparecida Turnes Shui. 
Ambientes informatizados e formação continuada de professores: um 
estudo sobre a implementação do proinfo e do nte nas escolas públicas 
municipais de florianópolis 

Formação 

Continuada 
Mestrado 

8- UFSC 2003 Fernando José de Paula Cunha 
Prática pedagógica de professores de educação física: um estudo de caso 
na rede pública estadual em Florianópolis/SC 

Prática 

Pedagógica 
Mestrado 

9- UFSC 2003 Katia Nerbass Sombrio 
 Ser professora - o sentido de uma escolha: um estudo sobre âncoras de 
carreira 

Profissionalização 

Docente 
Mestrado 

10UNIVALI 2003 Lourdes Furlanetto Dittrich 
As Relações entre Formação Universitária Inicial do Professor 
Alfabetizador e a sua Prática Pedagógica nos Processos de Alfabetização 

Formação 

Inicial 
Mestrado 

11UFSC 2003 Márcia Loch Formação De Professores Universitários Para Atuar Em Cursos À 
Distância Via Internet 

Formação do 

Formador 
Mestrado 

12UNIVALI 2003 Marinez Panceri Colzani 
Novas Tecnologias de Informação e Comunicação:entre infra-estrutura 
escolar e formação continuada de professores 

Formação 

Continuada 
Mestrado 

13UFSC 2004 Daniela Erani Monteiro Will. 
Aprendendo a ser professor: relações entre contexto de trabalho e 
formação inicial. 01/04/2004 

Formação 

Inicial 
mestrado 

14UNIVALI 2004 Marisa Zanoni Fernandes. 
Representação Social do Bom Professor da Educação Infantil.. 
01/10/2004 

Formação 

Inicial 
mestrado 

15UNIVALI 2004 Neuzi Schotten Schiochetti. 
Processo até Ler e Escrever convencionalmente: concepções de 
alfabetização e letramento dos professores alfabetizadores de Pomerode.. 
01/10/2004 

Prática 

Pedagógica 
mestrado 

16UFSC 2004 Patrícia Laura Torriglia. 
Formação docente no contexto histórico-político das reformas 
educacionais no Brasil e na Argentina 

Profissionalização 

Docente 
Doutorado

17UNIVALI 2004 Márcia de Souza Hobold.  
A Constituição da Profissionalidade Docente: um estudo com professores 
de educação profissional.. 01/09/200 

Profissionalização 

Docente 
mestrado 

18UNIVALI 2004 Rosane Santana Junckes. O Desenvolvimento da Consciência Moral Autônoma nas Relações 
Pedagógicas - um estudo de caso no ensino médio.. 01/08/2004 

Identidade 

Docente 
mestrado 

19UFSC 2004 Carolina Andaló Fava.  
Sexualidade como Tema Transversal nas escolas: da teoria à prática. 
01/03/2004 

Formação 

Continuada 
mestrado 

20Univali 2005 Lilian Cristina de Souza 
Os saberes dos professores de educação infantil [manuscrito] : 
características, conhecimentos e critérios 

Prática 

pedagógica 
mestrado 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Dos 20 trabalhos sobre a formação do professor produzidos entre 2000 e 

2005 em Santa Catarina 6 (seis) tratam do tema da formação inicial, 5 (cinco) 

abordam o tema da formação continuada, outros 4 (quatro) focalizam o tema 

prática pedagógica, 3 (três) trabalhos sobre o tema profissionalização docente, 1 
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(um) de identidade docente, mais 1 (um) sobre o tema formação do formador. Em 

linhas gerais, no que diz respeito as temáticas dos trabalhos, podemos observar 

que entre os trabalhos produzidos a maioria dos estudos se concentra na 

formação inicial.  

A formação inicial  inclui os estudos sobre o curso normal (magistério), 

avaliação dos referenciais teóricos, o curso de licenciatura (pedagogia). Os 

conteúdos mais enfatizados nesses trabalhos é a avaliação dos cursos de 

formação sejam em termos de seu funcionamento, o papel de algumas disciplinas 

no currículo do curso e o professor suas representações, seu método e suas 

práticas.  

A ação docente insere-se no cotidiano, na prática em sala de aula que 

configura uma interação entre sujeitos e grupos com diferentes culturas. Para a 

autora Romanowski (2007, p. 115), “a educação como prática social implica na 

formação dos profissionais como uma área de interesse social”. Cabe ao 

professor estar atento e dedicado durante suas ações, observações e avaliações 

no processo educacional. 

As novas abordagens pedagógicas visam o desenvolvimento de 

competências e à construção do conhecimento reflexivo consigo mesmo, 

proporcionando ao profissional da educação novas formas de atuação. Faz-se 

necessária uma reflexão na ação e sobre a ação, vinculada ao discurso teórico, 

tendo como pano de fundo a postura pedagógica do professor, do profissional que 

reconhece a essência de ser professor, que percebe a possibilidade de 

transformar a sua prática.  

A reflexão sobre a ação na formação docente constitui um dos aspectos  

importantes segundo os estudos de Nóvoa (1995). As idéias abordadas pelo autor 

referem-se á necessidade de travar o debate a partir de uma análise dos distintos 

projetos da profissão docente, defendendo a perspectiva dos professores como 

profissionais reflexivos, identificado às características do seu trabalho técnico e 

científico e o tipo de conhecimentos e de competências que são chamados a 

mobilizar. A reflexão é aqui entendida como possibilidade de olhar a prática de 

forma diferenciada, perceber na ação educativa as possibilidades de mudança. 

Para isso, é preciso ter vontade de aprender a fazer, descrever como acontece a 

ação e os atos reflexivos, que por si só exige estratégias de interrogação e 
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vontade autônoma de buscar possíveis alternativas e soluções para os problemas 

vivenciados no contexto profissional.  

As instituições que oferecem cursos de formação inicial precisam estar 

atentas às questões como identidades profissionais. Para Libâneo (2004, p.5) é a 

identidade profissional o significado pessoal e social atribuído ao professor. “Se o 

professor perde o significado do trabalho tanto para si próprio como para a 

sociedade, ele perde a identidade com a sua profissão.” Para tanto é importante a 

ressignificação de sua identidade. “Por isso, a construção e o fortalecimento da 

identidade profissional precisam fazer parte do currículo e das práticas de formação 

inicial e continuada.” (LIBÂNEO, 2004, p.5) 

O professor aprende e desenvolve as competências, habilidades e 

atitudes profissionais que são requisitos para a profissionalização. Libâneo (2004) 

aponta um dos motivos que interferem no desempenho do professor. “As 

condições de trabalho e a desvalorização social da profissão de professor, de 

fato, prejudicam a construção da identidade dos futuros professores com a 

profissão e de um quadro de referência teórico-prático que defina os conteúdos e 

as competências que caracterizam o ser professor”. (LIBÂNEO, 2004, p.5) 

Os estudos sobre formação continuada  analisam propostas de governo 

sobre os níveis de ensino Médio, cursos de formação sobre o nível de Ensino 

Fundamental e processos em formação em serviço com nível de ensino na 

Educação Infantil. Observou que nesta temática os estudos evidenciaram os 

cursos de formação sobre o ensino Fundamental.   

A formação continuada é uma maneira diferente de ver a capacitação 

profissional de professores. Ela visa ao desenvolvimento pessoal e profissional 

mediante práticas de envolvimento dos professores na organização da escola, na 

articulação do currículo, nas atividades de assistência pedagógico-didática junto 

com a coordenação, nas reuniões pedagógicas, nos conselhos de classe etc. Os 

programas de formação continuada sendo eles presencial ou à distância, precisam 

incluir nos seus programas saberes da profissão docente As modalidades de 

formação continuada incluem cursos, seminários, projetos etc. Trata-se de um 

campo de formação diversificada que implicam aspectos políticos, culturais e 

profissionais. São ações direcionadas a construções de saberes da profissão que 

abrange os da experiência os de conhecimentos específicos e os pedagógicos. 
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Segundo Romanowski (2007, p. 55), “esses saberes constituem-se ao longo do 

processo de escolarização dos cursos de formação e na prática profissional”. Os 

saberes profissionais são contextualizados historicamente também no cotidiano 

escolar. Os saberes da experiência são os conhecimentos em que o professor 

adquire e vivencia no processo da prática ao longo da carreira. Os saberes 

pedagógicos compreendem os conhecimentos da didática das ciências da 

educação como da psicologia, sociologia e das demais ciências educacionais. Os 

saberes específicos são os referentes aos conteúdos disciplinares os quais os 

professores ministram suas aulas. Esses saberes da profissão são singulares 

porque cada professor desenvolve um processo de trabalho e de conhecimento 

próprio no ensino sofrendo mudanças ao longo da carreira. 

Os cursos de formação continuada envolvem a troca de experiências com 

outros professores e profissionais da educação. No Brasil são realizados vários 

programas de formação continuada do professor vinculados à estruturação da 

carreira. Segundo Romanowski (2007, p. 137), “o acesso se estabelece pela 

combinação tempo de serviço mais qualificação titulada, o que torna a formação 

continuada um requisito para a melhoria salarial”. 

As dificuldades enfrentadas pelos cursos para se organizarem pressupõem 

alguns problemas que incluem a falta de verbas, liberação do professor do local 

de trabalho, espaço para realização do curso, horários incompatíveis, didática, 

articulação entre universidade e escola, desmotivação do professor e as 

dificuldades de avaliar a prática pedagógica.  

Atualmente pensa-se uma formação docente continuum, iniciada com a 

escolarização básica, passando para os cursos de formação inicial e dando 

continuidade ao longo da carreira com estudos em cursos, programas e eventos. 

Cabe ao profissional estar refletindo constantemente sobre a sua ação 

promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional. Pensar sobre as ações 

para o desenvolvimento profissional é estar promovendo mudanças na prática 

pedagógica e na organização escolar.  

Nesta perspectiva Perrenoud (2002), busca a importância desse processo 

de formação continuada, na medida em que é essencial não só solidificar a 

concepção e a necessidade de formação de competências, mas também ampliar 

a discussão, visando uma reflexão sobre o desenvolvimento do docente. 
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Discussão também citada na portaria do (MEC, 2000) de desenvolver por meio da 

formação um professor crítico e criativo, que promova ações de cidadania no 

contexto sócio-histórico, ou seja, um sujeito "competente" dentro de um mundo 

globalizado. 

Contudo, o próprio Perrenoud (2000) enfatiza que é fundamental que a 

política de formação continuada de professores esteja num âmbito cada vez maior 

de discussões desses profissionais, para que estes se sintam responsáveis pelos 

caminhos de elaboração e definição dessas políticas, estando assim, intervindo 

nesse processo, tanto em nível individual como coletivo.  

A importância desse processo de formação continuada se torna mais 

ampla na medida em que é essencial não só solidificar a concepção e a 

necessidade de formação de competência, mas também ampliar essa discussão. 

Neste sentido, visando uma reflexão acerca da necessidade de uma efetiva 

reforma nas políticas educacionais, para que as relações entre educação e 

trabalho desses profissionais criem ambientes propícios para o desenvolvimento 

de competências. 

Os estudos sobre a formação do formador focalizam os professores 

universitários para atuarem na educação a distância, em cursos via Internet. Falar 

sobre esses profissionais consiste em pensar sobre sua prática. A formação de 

professores para atuar em EaD se faz urgente em nossa sociedade e este fato 

justifica-se pela grande demanda de alunos e, conseqüentemente, pelo crescente 

aumento de instituições que promovem a EaD. Para atuar na educação a 

distância o professor precisa promover propostas com atividade reflexiva, pois a 

mera instrumentalização técnica não abre caminhos para uma prática reflexiva e 

criadora, fundamental para mudanças de qualidade. 

O marco histórico da formação do professor a distância inicia-se em 1934, 

com a criação da Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro que realizava 

programas diários com notícias direcionadas a professores. Mas, foi o programa 

Universidade no Ar em 1941, que propagou a formação de professores leigos. A 

partir desse momento os cursos de Educação a Distância (EaD), foram ganhado 

espaço diversificando suas modalidades em correspondência, radiofônicos e 

televisivos. 
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Na década de 1970, criou-se a Associação Brasileira de Tecnologia 

Educacional (ABT), com o intuito de promover os seminários anuais de tecnologia 

educacional. O MEC (Ministério da Educação e Cultura) implantou no país o 

ensino por módulos impressos com tutoria local o Programa de Pós-Graduação 

Tutorial e a Distância (POSGRAD), em parceria com ABT e a CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento do pessoal de Ensino Superior), central de 

atendimento por carta e telefone. Outros cursos destinados à formação dos 

professores na década de 80, também forma implantados dente eles podemos 

destacar: o Programa de Aperfeiçoamento do Magistério, o Programa de 

Atualização Pedagógica, formação de professores especialistas, o Programa de 

Atualização de Docentes das Séries Iniciais do ensino Fundamental Um Salto 

para o Futuro.  

A partir da década de 90, muitas instituições de ensino superior passaram 

a oferecer cursos de licenciatura, especialização e mestrado. Inicia-se a terceira 

geração de EaD, um  uso mais intensivo das TICs, da integração de redes de 

comunicação por computador (Internet) e das estações de trabalho multimídia. 

 Nesta mesma época o Ministério da Educação criou a Secretaria de 

Educação a Distância com a finalidade de coordenar os programas de EaD no 

Brasil.  “Os avanços científicos e tecnológicos causaram impactos em diversos 

campos da vida social e educacional, trazendo novas exigências de escolarização 

básica e superior”. (ROMANOWSKI, 2007, p. 95). 
__ 

Entre os cursos oferecidos na modalidade de EaD a no Brasil destaca-se o 

Ministério da Educação e a Fundação Roquete Pinto, através da TV educativa, 

lançou o Um Salto Para o Futuro, destinado à reciclagem e ao aperfeiçoamento 

de professores. Com o propósito de transmitir em todo território nacional através 

de aparatos televisivos e de vídeos, além de uma biblioteca básica e da atenção 

de monitores aos professores interessados. Por sua estrutura, e pela utilização do 

satélite, ele tem momentos interativos que permitem aos professores cursistas 

reunir em telepostos, formular questões, ou apresentar suas experiências, via 

telefone e fax, à equipe de professores especialistas presentes nos estúdios. O 

programa Salto para o Futuro passou a integrar a grade de programação do TV 

Escola em 1995, com o objetivo de formar, à distância, os professores do ensino 

básico, através de antena parabólica e televisão, em todas as escolas públicas do 
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Brasil. A sua produção é orientada por eixos temáticos comuns aos currículos. 

Séries nacionais e internacionais compõem a programação: séries didáticas, 

documentários, desenhos animados etc.  

Atualmente as instituições que oferecem os cursos à distância precisam 

estar credenciadas conforme o Decreto 2.494/2005 revoga e amplia o Decreto 

2.494/98, exige qualificação acadêmica para todos os professores de EaD com a 

mesma natureza da educação presencial. 

 A temática prática pedagógica  apresenta estudos referentes aos saberes 

docente incluindo teoria e prática e as concepções do professor. A atuação do 

professor em sala de aula tem sido alvo de investigação permanente por parte 

dos pesquisadores da área educacional. Quando falamos em prática docente, 

estamos nos referindo também aos saberes que os professores desenvolvem 

nessa prática. O desenvolvimento desta ação abrange funções pedagógicas, 

sociais e políticas e a transmissão do conhecimento aos alunos. As aulas são 

centradas na relação entre o professor e os alunos. A dinâmica proposta pelo 

professor deverá produzir juntamente com os alunos a aprendizagem interativa. A 

essência dessa relação é chamada por Nóvoa (1992), a relação pedagógica da 

docência. Os estudos apresentados pelo autor configuram-se em uma 

triangulação constituída pela ação do professor e dos alunos mediado pelo 

conhecimento. Neste processo é enfatizado o papel do professor como mediador 

da relação dos alunos com o objeto de conhecimento. 

A profissionalidade docente  aborda estudos relacionados às condições 

de trabalho do professor aos movimentos de sindicalização e organização 

profissional. A discussão sobre a profissionalização docente na pesquisa 

educacional insere-se na busca social do trabalho docente, na perspectiva da 

autonomia intelectual e da participação política dos professores nos movimentos 

da sociedade.  

Na década de 1990 no Brasil, se falava nas chamadas competências 

profissionais que estavam no centro do discurso. Nesse mesmo período, o 

Ministério do Trabalho e Emprego iniciou a implantação do PLANFOR – Plano 

Nacional de Educação Profissional, cujas bases teóricas e metodológicas também 

faziam referência ao desenvolvimento de competências profissionais, condição 

para a empregabilidade. Em 1997, as primeiras iniciativas do Ministério da 
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Educação em torno da reforma do ensino técnico, por meio do Decreto Lei 

2.208/97, já acenavam para a assimilação da noção de competências como um 

princípio fundador das propostas posteriormente aprovadas. Nesse decreto, a 

modularização do ensino e a certificação por módulos, foram os aspectos mais 

questionados pelos educadores. Da educação profissional, a noção de 

competências rapidamente se difundiu para outros âmbitos da educação e, em 

1998, o Parecer CNE/CB 015/98, que instituiu as diretrizes para o ensino médio, 

tomou-a como uma concepção norteadora da proposta curricular apresentada; na 

seqüência, o Parecer CNE/CB 016/98, também a consolidava como a noção 

central nas diretrizes para a educação profissionalizante, de nível técnico. 

A profissionalização do professor segundo Romanowski (2007, p. 38), 

“engloba o fazer, o pensar e o declarar sobre o que se faz”. Neste sentido a ação 

profissional docente pressupõe responsabilidade compromisso aluno e instituição, 

além do conhecimento especializado, científico, pedagógico e o da prática. A 

profissionalização é um processo permanente de construção da conduta. Cabe ao 

professor estar promovendo e constituindo um saber profissional. 

O que fazer no trabalho é uma decisão a ser tomada pelo professor 

durante sua ação garantido a autonomia profissional. As decisões por sua vez 

ficam sobre as exigências institucionais em organizarem novas estratégias. O 

exercício do ofício de professor segundo os estudos de Nóvoa (1995), apresenta 

um conjunto de normas e valores como condições essenciais para o cumprimento 

da missão confiada aos professores. O exercício dos valores éticos e as normas 

sociais e institucionais regem a função docente. A profissão docente ao logo da 

história enfrenta uma situação de desvalorização profissional. Segundo 

Romanowski (2007, p. 45): 

 

A falta de rigor na exigência de requisitos para o exercício da 
docência, os baixos níveis de titulação, a falta de autonomia  para 
a organização do trabalho, o controle sobre recrutamento, 
formação, títulos, o corporativismo e a manutenção de práticas 
desatualizadas contribuem para desmobilização em favor dos 
professores. 

 

As condições desfavoráveis de trabalho incluem também os acordos de 

remuneração e o aumento de contratos temporários. Em conseqüência dessa 
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situação os professores acabem por perder parte de sua autonomia. A construção 

da autonomia profissional torna-se um desafio quando ao professor também cabe 

o desempenho da qualidade educacional. 

O tema identidade docente  apresenta a concepção de autonomia do 

professor sobre a profissão. A identidade do professor está ligada ao ofício de ser 

mestre. “Essa identidade não é dada, ao contrário, é construída tanto pelo 

indivíduo ao longo de sua vida, como pelo coletivo de profissionais de uma 

determinada categoria de trabalhadores”. (ROMANOWSKI, p. 16). O processo de 

constituição da identidade do professor apresenta marcas das experiências do 

cotidiano que envolve sentimentos, compromisso, cientificidade, coletividade, 

competência e diversidade cultural. O conhecimento também constitui a 

identidade do professor, é o objeto da relação entre professor e aluno que envolve 

os conhecimentos específicos das disciplinas, os pedagógicos, os da prática 

articulado com os conhecimentos locais como o universal. 

 

O segundo passo da pesquisa foi identificar nas temáticas dos trabalhos os 

autores Nóvoa, Perrenoud e Sacristán, evidenciando também o nível de ensino. 

Quadro IX com as temáticas, os autores referenciados e os níveis de ensino dos 

respectivos trabalhos investigados. 

Entre os vinte (20) trabalhos analisados neste quadro foi possível identificar 

que a temática Formação Inicial é a que mais evidencia os três autores 

correspondendo ao número de dez (10) ocorrência. Em segundo aparece a 

Formação Continuada correspondendo ao total de sete (7). Observa-se que 

ocorreram empates entre as temáticas, Prática Pedagógica e Profissionalização 

docente, ambas com cinco (5) evidencias dos autores. A temática Formação do 

Formador evidencia os autores com uma ocorrência cada. Já, a temática identidade 

foi a que menos apresentou os autores correspondendo ao total de um (1).  

Em se tratando dos níveis de ensino os Anos Iniciais é o que mais 

evidencia os três autores com o total de nove (9) ocorrências, em segundo houve 

empate entre os níveis Ensino Fundamental e Ensino Superior, ambos com o total 

de sete (7) ocorrências.  Observa-se que entre as temáticas dos trabalhos 

analisados o autor mais evidenciado é Perrenoud com quatro (4) ocorrências na 

temática Formação Inicial. 



 

 

45 

 

QUADRO VIII - Temáticas das dissertações e teses, o s autores citados e os níveis 
de ensino  

 NÍVEIS DE ENSINO 

TEMÁTICA DOS 
TRABALHOS AUTORES 

Ed. 
Infantil  

Anos 
Iniciais  

Ensino 
Fundam.  

Ensino  
Médio 

Ensino 
Superior  

Nº 
Trabalhos  

Formação 
Inicial 

Nóvoa 
D/MF 
D/AR 

D/DW T/RC    

Perrenoud  
D/LD 
D/JD T/RC    

Sacristán  
D/DW 
D/LD T/RC    

Nº TRABALHOS  2 3 1   6 

Formação 
Continuada 

Nóvoa D/SF  
D/CF 
D/DS 

   

Perrenoud   
D/MC 
D/DS 

D/ER   

Sacristán    D/ER   

Nº TRABALHOS  1  3 1  5 

Formação do  
Formador 

Nóvoa     D/ML  

Perrenoud     D/ML  

Sacristán     D/ML  

Nº TRABALHOS      1 1 

Prática  
Pedagógica 

Nóvoa D/LS D/FC     

Perrenoud D/LS 
D/NS 
D/MC     

Sacristán       

Nº TRABALHOS  1 3    4 

Profissionalização  
docente 

Nóvoa     D/MH  

Perrenoud  D/KS   D/MH  

Sacristán     
D/MH 
T/PT 

 

Nº TRABALHOS   1   2 3 

Identidade 
docente 

Nóvoa       

Perrenoud    D/RJ   

Sacristán       

Nº TRABALHOS     1  1 

TOTAL GERAL       20 
Fonte: Dados de pesquisa 

 

Entre os vinte (20) trabalhos analisados podemos observar que entre as 

temáticas evidenciadas a Formação Inicial constitui o tema de discussão dos 

pesquisadores apontando para seis (6) trabalhos. Nesta temática ficaram 

evidentes que entre os níveis de ensino o mais abordado foi os Anos Iniciais com 
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três trabalhos que entre os quais estão os três autores Observa-se que na 

Formação Continuada cinco (5) trabalhos apontam para o Ensino Fundamental 

em que três deles contemplam os autores Nóvoa e Perrenoud. Já na temática 

Formação do Formador apenas um (1) trabalho evidencia os autores no Nível de 

Ensino Superior. Nesta temática as discussões dos pesquisadores são sobre a 

formação dos professores universitários. Na temática Prática Pedagógica quatro 

(4) trabalhos apontam para o Nível de Ensino Anos Inicias citando o autor Nóvoa 

e Perrenoud. A temática Profissionalização docente aparece três (3) trabalhos 

abordando os autores no Nível de Ensino Superior. E por ultimo a temática 

Identidade Docente evidenciando um (1) trabalho no nível de Ensino Médio com a 

citação de Perrenoud. Nota-se que os autores Nóvoa e Perrenoud são citados no 

Nível de Ensino dos Anos Iniciais e Ensino Fundamental, já o autor Sacristán é 

evidenciado no Ensino Superior. 

 



5 MODOS DE APROPRIAÇÃO DAS IDEIAS DOS AUTORES 
 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS IDÉIAS 
O terceiro procedimento da pesquisa foi identificar as principais idéias dos 

autores Nóvoa, Perrenoud e Sacristán nas dissertações e teses defendidas entre 

2000 e 2005. Buscamos nos trabalhos investigados as citações dos autores e 

evidenciamos através das leituras dos textos as principais idéias. Neste momento 

tomamos por base as obras dos autores que nos deram suporte teórico para 

seleção das idéias. O acesso às leituras das obras dos autores permitiu aproximar 

criteriosamente as supostas palavras e chegar a sua definição. As principais 

idéias dos autores encontradas foram: Nóvoa – Prática Reflexiva, Perrenoud – 

Competência e Habilidade e Sacristán – Reformas Educacionais. O Quadro X 

apresenta as principais idéias dos autores nas dissertações e teses defendidas 

nos programas de pós-graduação Stritu-senso nas universidades de Santa 

Catarina entre 2000 e 2005. 

QUADRO IX - Idéias dos autores NÓVOA, PERRENOUD E S ACRISTÁN evidenciadas  
nas dissertações e teses 

AUTORES 
AS PRINCIPAIS IDÉIAS DOS AUTORES 

PRÁTICA 
REFLEXIVA 

COMPETÊNCIA 
HABILIDADE 

REFORMA 
EDUCACIONAL 

NÓVOA 11   

PERRENOUD  14  

SACRISTÁN   7 

Fonte: Dados de Pesquisa  

 

Entre os vinte (20) trabalhos investigados nesta pesquisa onze (11) 

citações evidenciam a idéia sobre Prática Reflexiva do autor Nóvoa, quatorze (14) 

citações contemplam a idéia sobre Competência e Habilidade de Perrenoud e 

sete (7) citações as idéias sobre Reforma Educacional de Sacristán. Podemos 

observar que entre as citações mencionadas nos trabalhos a principal idéia 

Competência e Habilidade de Perrenoud é a mais evidenciada. Cabe aqui 

ressaltar que Perrenoud também é o autor que aparece com mais citações nos 

trabalhos investigados.  
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS REFERÊNCIAS 
O próximo passo da pesquisa foi analisar o modo de apropriação das 

idéias dos autores Nóvoa, Perrenoud e Sacristán nas dissertações e teses 

selecionadas.  

Segundo Carraher (1999, p.128), nas ciências humanas e na Filosofia, os 

autores apresentam suas idéias dentro de uma certeza lógica. Considerada 

isoladamente, cada posição pode parecer válida, mesmo que esteja em conflito 

com outras posições. É no conjunto do texto que é possível avaliar a validade de 

um argumento. Nesta pesquisa procurou-se analisar como os pesquisadores 

recorrem aos autores para sustentar seus argumentos. 

Com base na leitura minuciosa dos trabalhos, foram definidos dois eixos de 

análise do uso das referências: 

 

• Estratégias de argumentação 

• Finalidade da referência 

 

No eixo estratégias de argumentação  é investigado o modo como o 

pesquisador recorre aos autores para sustentar seus argumentos. Foram 

encontradas três categorias: 

a) Recurso a Autoridade;  

b) Corroboração dos Resultados da Pesquisa e,  

c) Embasamento Teórico da Pesquisa.  

Na categoria Recurso à Autoridade incluímos as referências em que o 

pesquisador busca os autores para sustentar um posicionamento, que não constitui 

necessariamente a base teórica de toda a sua pesquisa, de forma que o recurso ao 

autor parece liberar o pesquisador da necessidade de buscar mais evidências para 

sua argumentação. Por outras palavras, a responsabilidade das afirmações é 

transferida do pesquisador para o autor. 

A categoria Corroboração dos Resultados da Pesquisa caracteriza as 

referências em que os pesquisadores buscam os autores para discutir os 

resultados da sua pesquisa, destacando a congruência entre o que encontraram e 

as idéias defendidas pelos autores, confirmando as teses dos autores 

referenciados.  
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A categoria Embasamento Teórico da Pesquisa refere-se às situações em 

que toda a pesquisa tem como quadro de referência as idéias dos autores, ou seja, o 

pesquisador busca os estudos dos autores para sustentar a linha mestra de 

argumentação de todo o trabalho. 

 

No eixo finalidade da referência  foram elaboradas as seguintes 

categorias:  

a) Legitimação das Idéias Defendidas e  

b) Legitimação das Críticas.  

A Legitimação das Idéias defendidas consiste em fazer reconhecer como 

autêntico, ou justificar os argumentos do pesquisador, recorrendo às idéias do 

autor, como se este fosse um advogado de defesa. 

A Legitimação das Críticas inclui as situações em que o autor referenciado 

é citado para fazer criticas a alguma situação ou às idéias de outrem, como se o 

autor fosse um advogado de acusação.  

 

Procurou-se organizar as referências aos autores Nóvoa, Perrenoud e 

Sacristán referenciadas nas dissertações e teses cruzando os eixos de análise 

acima mencionados. A partir daí foi elaborada uma tabela com as freqüências das 

referências encontradas em cada categoria, dentro de cada eixo de análise. 

Assim, foi construído o quadro XI Modos de Apropriação das Idéias dos Autores. 
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QUADRO X - Modo de apropriações das idéias dos auto res: número de referências 
às idéias por eixo de análise 

Modo apropriação das idéias  Principais Idéias 

TOTAL Estratégias de 
argumentação  

Finalidade da 
referência 

Tipos de 
citações 

Prática 
reflexiva  

Competências  
e habilidades  

Reforma 
educacional  

Recurso à 
autoridade 

Legitimação 
das idéias 
defendidas 

Ilustrativa 12 4 4 20 

Conceitual 
Direta 

12 14 9 35 

Conceitual 
Indireta 

16 4 9 29 

SUB-TOTAL  40 22 22 84 

Legitimação 
das críticas 

Ilustrativa 1   1 

Conceitual 
Direta 

 2 6 8 

Conceitual 
Indireta 

 4 3 7 

SUB-TOTAL  1 6 9 16 

 TOTAL  41 28 31 100 

Corroboração 
dos resultados 

da pesquisa 

Legitimação 
das Idéias 
defendidas 

Ilustrativa 2   2 

Conceitual 
Direta 

6 2 3 11 

Conceitual 
Indireta 

6  3 9 

SUB-TOTAL  14 2 6 22 

Legitimação 
das críticas 

Ilustrativa    0 

Conceitual 
Direta 

 3 4 7 

Conceitual 
Indireta 

2 1  3 

SUB-TOTAL  2 4 4 10 

 TOTAL  16 6 10 32 

Base teórica da 
pesquisa 

Legitimação 
das idéias 
defendidas 

Ilustrativa  4 1 5 

Conceitual 
Direta 

 16 4 20 

Conceitual 
Indireta 

 15  15 

SUB-TOTAL  0 35 5 40 

Legitimação 
das críticas 

Ilustrativa  2  2 

Conceitual 
Direta 

   0 

Conceitual 
Indireta 

   0 

SUB-TOTAL  0 2 0 2 

 TOTAL  0 37 5 42 

TOTAL DE CITAÇÕES 57 71 46 174 
Fonte: Dados de pesquisa 
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As analises realizadas neste quadro seguem evidenciando os resultados 

do eixo Estratégia de Argumentação e Fidelidade da referência em seguida 

procura analisar cada evidencia.  O primeiro eixo apresenta a categoria “Recurso 

a Autoridade da Pesquisa”, as citações dos autores Nóvoa, Perrenoud e Sacristán 

aparecem com cem (100) citações dos vinte (20) trabalhos investigados. No eixo 

Fidelidade da referência aparece a categoria “Legitimação das idéias Defendidas” 

que evidenciam oitenta e quatro (84) citações dos autores internacionais. Entre 

essas citações dos autores vinte (20) são ilustrativas, trinta e cinco (35) conceitual 

direta e a vinte e nove (29) citações conceitual indireta. Outra categoria é a 

“Legitimação das Críticas”, que evidenciam dezesseis (16) citações dos autores 

analisados. Entre essas citações aparecem a uma (1) citação do autor Nóvoa 

ilustrativa, oito (8) conceitual direta e sete (7) citações conceitual indireta.  

Analisando o primeiro eixo, podemos observar que as apropriações das 

idéias dos autores Nóvoa, Perrenoud e Sacristán estão evidenciados na categoria 

Legitimação das Idéias Defendidas e com citações Conceitual Direta. Nesta 

categoria podemos destacar entre os autores internacionais o autor Nóvoa que 

aparece com quarenta (40) citações. 

Observando o segundo eixo na categoria “Corroboração dos Resultados da 

Pesquisa” aparece trinta e duas (32) citações dos autores internacionais. Na  

categoria “Legitimação das Idéias Defendidas” aparece vinte e duas (22) citações 

dos autores com duas (2) citações ilustrativa de Nóvoa, onze (11) citações 

conceitual direta dos três autores e nove (9) citações conceitual indireta. Já, na 

categoria “Legitimação das Idéias Criticadas” aparece dez (10) citações dos 

autores entre elas podem evidenciar sete (7) citações conceitual direta e três (3) 

citações conceitual indireta. Nota-se, que não aparece citação ilustrativa nesta 

subcategoria. 

As observações realizadas neste segundo eixo evidenciaram que as 

apropriações das idéias dos autores Nóvoa, Perrenoud e Sacristán aparecem 

como citações de Legitimação das Idéias Defendidas com citações Conceitual 

Direta. O autor que se destaca nesta categoria é Nóvoa com quatorze (14) 

citações. Nota-se também, que na categoria as apropriações das idéias dos 

autores aparecem como Legitimação das Idéias defendidas e com citações 

conceitual direta e o autor destacado é Nóvoa.  
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No terceiro eixo na categoria “Base Teórica da Pesquisa” as citações dos 

autores Nóvoa, Perrenoud e Sacristán aparecem com quarenta e duas (42) 

menções. Na categoria “Legitimação das Idéias Defendidas” evidencia quarenta 

(40) citações dos autores entre elas cinco (5) ilustrativa, vinte (20) conceitual 

direta e quinze (15) citações conceitual direta dos autores. Podemos observa que 

nesta categoria o autor que se destaca é Perrenoud com trinta e cinco (35) 

citações. A outra categoria “Legitimação das Críticas” evidenciou duas (2) 

menções com citações ilustrativa de Perrenoud. 

Analisando as categorias do terceiro eixo observamos que novamente as 

apropriações das idéias dos autores Nóvoa, Perrenoud e Sacristán são 

evidenciadas como legitimação das idéias defendidas com citações conceitual 

indireta, destacando o autor Perrenoud. 

Em linhas gerais, o modo como são apropriadas as idéias dos autores 

Nóvoa, Perrenoud e Sacristán são de Recurso a Autoridade com citações de 

Legitimação das Idéias Defendidas.  

 

5.3 ANÁLISE DOS TIPOS DE CITAÇÕES 
No eixo tipos de citações  foram elaboradas as seguintes categorias:  

a) Ilustrativa;  

b) Conceitual Direta; e 

c) Conceitual Indireta 

Foram colocadas na categoria Ilustrativa as referências em que os 

pesquisadores utilizam os autores sem um compromisso teórico mais profundo, 

apenas como apoio a algumas afirmações isoladas que se referem a um campo 

de pesquisa em que o autor é uma autoridade, sem compromisso com o quadro 

conceitual do autor em sua totalidade. Todas as referências desta categoria são 

citações indiretas (paráfrases), o que apóia a idéia de que esse tipo de referência 

refleti uma leitura mais superficial ou até mesmo a não leitura das obras do autor. 

As categorias Conceitual Direta e Indireta incluem as referências que 

denotam um compromisso com os conceitos ou idéias dos autores, coerentes 

com o quadro teórico das obras referenciadas. A primeira se refere às citações 
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diretas, que transcrevem as palavras do autor e a segunda se refere às 

paráfrases. 

A leitura das citações no texto permitiu definir primeiramente duas 

categorias: citação ilustrativa e conceitual. As citações ilustrativas aparecem como 

uma menção a idéia do autor para pautar o assunto em que o pesquisador 

apresenta no texto. Sem aprofundar nas idéias e conceitos do autor. A citação 

conceitual segundo Filho (1985, p. 203), significa “classificar; formar conceito 

acerca de”. Utilizamos conceitos nas discussões do dia-a-dia, fazemos referência 

a termos. Segundo Carraher (1999, p. 99), “os conceitos dão ingredientes 

indispensáveis para o pensamento reflexivo, para a ciência e para todas as outras 

expressões da inteligência humana, na arte, na cultura popular e nas interações 

sociais”. As citações conceituais aparecem para dar suporte teórico ao que o 

pesquisador aborda no texto no capítulo. Segundo Carraher (1999, p.106), ”as 

definições conceituais referem-se ao significado de termos enquanto 

representações dos conceitos, e o processo pelo quais estas definições são 

estabelecidas chamam-se conceituação ou teorização”. Quadro VII apresenta o 

levantamento dos tipos de citações dos autores internacionais referenciados no 

texto nas dissertações e teses defendidas entre 2000 e 2005. 

QUADRO XI Tipos de citações dos autores NÓVOA, PERR ENOUD e SACRISTÁN 
nas dissertações e teses 

TIPOS DE 
CITAÇÕES Citações  NÓVOA PERRENOUD SACRISTÁN TODOS 

ILUSTRATIVAS  Direta 0 0 0 0 

                          Indireta 15 10 5 30 

                           TOTAL 15 10 5 30 

CONCEITUAL  Direta 18 37 26 81 

                       Indireta 24 24 15 63 

 TOTAL          42 61 41 144 

TOTAL GERAL  57 71 46 174 
Fonte: Dados de pesquisa 

 
Dos vinte (20) trabalhos analisados neste quadro podemos observar que o 

total das citações mencionadas no corpo do texto é de cento e setenta e quatro 

(174) menções dos autores. As citações ilustrativas de Nóvoa são de quinze (15) 

citações, apenas as indiretas. Nesta categoria as citações diretas não são 
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evidenciadas. As citações conceituais de Nóvoa somam o total de quarenta e 

duas (42), entre as diretas com dezoito (18) e indiretas com vinte quatro (24). 

Observa-se que o autor Nóvoa é mencionado nos trabalhos com cinqüenta e sete 

citações. 

As citações ilustrativas de Perrenoud são de dez (10) citações, apenas as 

indiretas. Nesta categoria as citações diretas não são evidenciadas. As citações 

conceituais somam o total de sessenta e uma (61) que correspondem às diretas 

com trinta e sete (37) e as indiretas vinte e quatro (24). Observa-se que nesta 

categoria as citações diretas são evidenciadas. O total geral das citações de 

Perrenoud nos trabalhos investigados é de setenta e uma (71) citações. 

As citações ilustrativas de Sacristán correspondem ao número de cinco (5) 

citações, apenas as indiretas. Já, as citações diretas não são evidenciadas. As 

citações conceituais somam o total de quarenta e um (41) citações divididas entre 

as diretas vinte e seis (26) e as indiretas quinze (15). Observa-se que nesta 

categoria as citações diretas são evidenciadas. Podemos evidenciar que as 

menções de Sacristán nos trabalhos somam o total de quarenta e seis (46) 

citações.  

Observa-se que há um fator comum entre os três autores nas categorias 

ilustrativas as citações diretas não são evidenciadas. Nos trabalhos analisados 

ficou evidente que as citações de Perrenoud foram as mais mencionadas nos 

trabalhos com o total de setenta e uma (71) citações em segundo Nóvoa com 

cinqüenta e sete (57) e Sacristán com quarenta e seis (46) menções. Nesta 

análise ficou evidente que os trabalhos acadêmicos utilizaram no seu texto as 

citações ilustrativas indireta de Nóvoa com quinze (15) e as citações conceitual 

direta de Perrenoud trinta e sete (37). 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 DISCUSSÃO 
As pesquisas no campo educacional especificamente sobre a formação de 

professores contribuem para a investigação de novas alternativas para a 

produção de conhecimento na área, trazendo o desenvolvimento profissional e a 

mudança na prática docente. Para Romanowski (2007, p. 173), “a compreensão 

favorece a aproximação das práticas dos professores com as análises teóricas 

que são produzidas, resultando em melhorias”. Os pesquisadores precisam estar 

atentos no rigor científico da pesquisa e trazer contribuições sociais.  

Nesta discussão contextualizaremos as contribuições de nossa pesquisa a 

partir de uma revisão que procura no contexto histórico, a motivação para o 

interesse em desenvolver pesquisas sobre formação docente   

 

6.1 PESQUISAS SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 
No Brasil, o tema formação de professores vem sendo abordado em 

pesquisas do tipo estado do conhecimento com maior destaque na década de 90. 

Esses estudos mostram um aumento do número de pesquisas nos programas de 

graduação é pós-graduação. Entre os trabalhos divulgados destaca-se o realizado 

por André6, Simões7, Carvalho8, Brzezinski9 (1990), analisaram as dissertações e 

teses defendidas nos programas de pós-graduação em educação no país de 1990 

a 1996, dos artigos publicados em 10 periódicos no período de 1990 a 1997 e das 

pesquisas apresentadas no Grupo de trabalho Formação de Professores da 

Anped, no período de 1992 a 1998. André (2000, 2002) e Romanowski10 (2002), 

realizaram o levantamento sobre as dissertações no período 1990 a 1998, e 

Ventorin11 (2005), que pesquisou o estado do conhecimento sobre a formação do 

professor pesquisador no período de 1994 a 2000. 

Os estudos das pesquisadoras André, Simões, Carvalho e Brzezinski (1990 

a 1996) e André e Romanowski, (1990 a 1998), mostraram que a partir dos anos 

                                                 
6 Marli André - Professora da Faculdade de Educação da USP, São Paulo. 
7 Regina H.S. Simões - Professora da Universidade Federal do Espírito Santo. 
8 Janete M. Carvalho - Professora da Universidade Federal do Espírito Santo. 
9 Ira Brzezinski - Professora da Universidade Católica de Goiás. 
10 Joana Paulin Romanowski – Professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 
11 Silvana Ventorim –  Universidade Federal do Espírito Santo. 
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de 1990, as pesquisas sobre formação de professores foram gradativamente se 

ampliando nestes períodos pesquisados. Os resultados de pesquisa mostraram 

que de 32 pesquisas realizadas em 1990, ampliaram para 318 em 2006. Entre os 

temas abordados na formação de professores a formação inicial, foi a mais 

evidenciada nas dissertações e teses pesquisadas com 354 estudos destacando 

o curso Normal, seguido pelo curso de licenciatura e curso de pedagogia com 

pouca investigação. Em seguida aparece o tema formação continuada com 93 

estudos. O tema identidade e profissionalização docente aparecem com menos 

evidência em ralação aos demais, com 43 estudos.  

Para entendermos esse crescimento das pesquisas sobre essa temática, é 

necessário recuarmos um pouco na história da constituição da profissão docente.  

Durante o século XX, em virtude da progressiva industrialização do país, 

com conseqüente necessidade de mão-de-obra qualificada, ocorreram 

movimentos pela valorização da educação e escolarização da população e a 

preocupação mais acentuada pela formação de professores. Neste contexto, 

várias reformas de ensino foram surgindo e sendo adotadas pelas autoridades 

locais, sobretudo nas principais cidades do Brasil. Segundo Romanowski (2007, 

p. 72), “essas reformas trouxeram um novo significado para a prática docente, 

pois foi atribuído ao professor a tarefa de formar as crianças e os jovens para a 

vida urbana, para o trabalho nas indústrias, contribuindo para a promoção do 

desenvolvimento econômico e cultural”.  

O modelo Escola Normal, que tinha sido implantado primeiramente em 

Niterói em 1835, foi expandido por todo o país até à década de 1970. O modelo 

normalista tinha a finalidade de formar e titular o professor primário. Assim, a 

preocupação dessas escolas era a preparação de professores para lecionar nas 

escolas primárias, priorizando uma formação didática generalista. O currículo era 

“centrado nos conteúdos da escola primária e incluía formação pedagógica em 

uma disciplina denominada Pedagogia ou Métodos de Ensino”. (ROMANOWSKI, 

2007, p. 70). Apesar disso, os professores deveriam ter o domínio dos conteúdos 

e transmiti-los sem que fosse colocada muita ênfase no preparo didático-

pedagógico. O modo como se preparava os professores resumia-se na realização 

das tarefas propostas pelos manuais de ensino, tornando as aulas 

descontextualizadas, ocasionando pouca procura pelos cursos.  
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No período caracterizado pelo golpe militar de 1964, foram exigidas 

adequações no campo educacional. Em decorrência, foi proposta a reforma dos 

cursos de formação, que culminou na promulgação da lei 5. 692/71, modificando 

o ensino primário e médio fixado nas diretrizes e bases para o ensino 1º e 2ª grau. 

Nessa nova estrutura desaparecem as escolas normais. Segundo Saviani (2009, 

p. 147): 

 

Em seu lugar foi instituída a habilitação específica de 2º grau 
para o exercício do magistério de 1º grau (HEM). Pelo parecer n. 
349/72 (Brasil-MEC-CFE, 1972), aprovado em 6 de abril de 1972, 
a habilitação específica do magistério foi organizada em duas 
modalidades básicas: uma com a duração de três anos (2.200 
horas), que habilitaria a lecionar até a 4ª série; e outra com a 
duração de quatro anos (2.900 horas), habilitando ao magistério 
até a 6ª série do 1º grau.  

 

As aulas, nos cursos de magistério, eram ministradas por professores com 

formação em nível superior com licenciatura ou pedagogia. Os cursos de ensino 

médio com habilitação em magistério foram ampliados para quatro anos, para se 

atender tanto aos conteúdos gerais como aos específicos. No entanto, a 

habilitação para professores configurou um quadro de precariedade bastante 

preocupante. Para o autor Saviani (2009), a gravidade dos problemas levou o 

governo a lançar, em 1982, o projeto Centros de Formação e Aperfeiçoamento do 

Magistério (CEFAMs), que teve o caráter de revitalização da escola Normal.  

Na década de 1980 segundo Pereira (apud, ROMANOWSKI, 2007), 

ocorreram movimentos de uma intensa crise entre os professores, que foram 

marcados pela discussão sobre a necessidade de formar os professores do 

ensino fundamental em nível superior. 

Assim, ao final da década de 80, surgiram estudos e propostas para os 

cursos de licenciatura e Pedagogia e para os cursos de Magistério de nível Médio, 

com a criação da (ANFOPE) Associação Nacional pela Formação de Profissionais 

da Educação.  Dando continuidade a esse processo, a década de 1990, segundo 

alguns pesquisadores, ficou marcada como a década da formação docente. “As 

novas propostas sobre a formação passaram a rever a relação teoria e prática”. 

(ROMANOWSKI, 2007, p. 81). As discussões pautaram sobre a relação ensino-

pesquisa, realidade pedagógica, formação prática do professor, complexidade da 
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função docente e formação continuada. O contexto da formação docente passou 

a ser valorizado nos aspectos da relação prática-teoria e professor reflexivo. 

Esse movimento explica o grande aumento das pesquisas em formação de 

professores que foi verificado nesse período. 

Os cursos de licenciatura expandiram consideravelmente pelo país 

inclusive no período noturno. Várias medidas são tomadas para a renovação e 

revitalização dos cursos, como “a valorização da formação do professor para a 

educação básica, especialmente, a educação infantil e ensino fundamental”. 

(ROMANOWSKI, 2007, p. 82).  

Os movimentos institucionais também marcaram presença como a 

(ANFOPE), Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação, 

criada nos anos 80, a de pesquisadores (ANPED), Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação, os de professores (ANDES), Sindicato 

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, e os sindicatos 

estaduais e municipais. Essas instituições caracterizam segundo Romanowski 

(2007, p. 83), “o compromisso da categoria para a promoção da pesquisa, da 

melhoria dos cursos de formação da educação básica e superior, assim como das 

condições de trabalho”.  

As licenciaturas, cursos que habilitam para o exercício da profissão 

docente no país, a formação em nível superior de professores multidisciplinares, - 

regulamentando a Lei 9.394/96 – foram aprovadas em forma de decreto pelo 

presidente Fernando Henrique Cardoso em dezembro de 1999, enfatizando, 

unicamente, a formação docente para as séries iniciais em Cursos Normais 

Superiores. Estes ‘professores multidisciplinares’, com exceção do(a) pedagogo 

(a), podem lecionar nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Todavia, o 

professor formado em uma licenciatura, que queira lecionar para a Educação 

Infantil, poderá fazê-lo desde que seja em sua especialidade. 

Como não havia diretrizes bem definidas relacionadas ao Curso Normal 

Superior – embora o MEC já tivesse mobilizado um grupo de estudos para este 

intento – muitos professores das séries iniciais acabavam optando pelo Curso de 

Pedagogia ao ingressar numa universidade. As diretrizes do Curso Normal 

Superior seriam formuladas até dezembro de 2000, quando então seriam 
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encaminhadas ao CNE (Conselho Nacional de Educação) para posterior 

apreciação. 

Neste contexto, mais um decreto presidencial, - datado de 7 de agosto de 

2000 – mudou as regras de funcionamento do Curso Normal Superior. Pela Lei 

9.394/96, a formação dos professores da educação infantil e séries iniciais do 

Ensino Fundamental, deveriam ser realizadas ‘obrigatoriamente’ nos Cursos 

Normais Superiores. Por força do decreto, a expressão ‘obrigatoriamente’ foi 

substituída pela expressão ‘preferencialmente’, conforme explicação na época do 

presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Éfrem de Aguiar 

Maranhão. Pelo que foi comentado anteriormente, as diretrizes do Curso Normal 

Superior até a aprovação deste decreto, ainda não se encontravam organizadas. 

Porém, a carga horária do Normal Superior foi definida pela LDB em 3.200 h/a (4 

anos), com estágio mínimo de 300 horas em escolas, desde o primeiro semestre.  

Em 15 de maio de 2006, institui as diretrizes Nacionais Curriculares para o 

curso de Graduação em Pedagogia Licenciatura pela Resolução CNE/CP Nº 1. 

Juntamente com essas diretrizes a efetivação do Curso Normal superior a 

distância, formulada pela ‘Fundação Darcy Ribeiro’, coordenada pela Secretaria 

de Ensino a Distância do MEC.  

Atualmente conforme as propostas da LDBEN, um professor para atuar na 

educação básica precisa apresentar titulação em nível superior, de graduação 

plena, em universidade e instituições superiores de educação, Parecer CNE/CP 

nº 9, de 8 de maio de 2001. Para os professores de Educação Infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental o Curso Normal em nível médio pode constituir 

como formação mínima para o exercício do magistério. A Resolução CNE/CES nº. 

1, de 1º de fevereiro de 2005, estabelece diplomas de cursos de graduação em 

Pedagogia, do direito ao exercício do magistério nos quatro anos do ensino 

fundamental. Nos casos de profissionais de educação como administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional podem ser 

realizadas em curso de pós-graduação. 

Essas mudanças sucessivas nas políticas de formação docente levantam 

diversas questões que se tornam problemas de pesquisa nas produções 

científicas da área de educação.  
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Os estudos das pesquisadoras André, Simões, Carvalho e Brzezinski (1990 

a 1996) e André e Romanowski, (1990 a 1998) mostraram que o conteúdo mais 

enfatizado no tema formação inicial é a avaliação do curso de formação, seja em 

termos de seu funcionamento, o papel de alguma disciplina do curso e o 

professor, suas representações, teoria e prática. Os estudos sobre formação 

continuada analisam propostas de governo ou de Secretarias de Educação, 

programas ou cursos de formação, processos de formação em serviço e questões 

da prática pedagógica. Embora o número de estudos sobre formação continuada 

seja relativamente pequeno os aspectos focalizados são bastante variados e 

significativos.  

Além da avaliação da formação, passaram a ser discutidos temas como a 

profissionalização e a identidade profissional do professor, que prevalecem até os 

dias atuais. 

Nos estudos dos pesquisadores acima citados, os conteúdos que se 

destacam no tema identidade são a busca da identidade profissional e as 

concepções do professor sobre a profissão. Sobre a profissionalização docente 

são aspectos relacionados às condições de trabalho do professor e aos 

movimentos de sindicalização e organização profissional, aparecem nos últimos 

anos. 

Os artigos publicados nos periódicos entre os anos 90 e 97, realizados 

pelas pesquisadoras André, Simões, Carvalho e Brzezinski (1999), foram: 

identidade e profissionalização docente, com 33 artigos; formação continuada, 

com 30 artigos; formação inicial, com 27 artigos, destacando o conjunto das 

licenciaturas, a escola Normal e o curso de pedagogia e prática pedagógica, com 

25 artigos. Os conteúdos abordados no tema identidade e profissionalização 

docente são: condições de trabalho e remuneração/socialização, questões de 

gênero, organização política/sindical e políticas educacionais.  

Na categoria formação continuada os conteúdos configuram-se em três 

aspectos: a concepção de formação continuada, propostas dirigidas ao processo 

de formação continuada e o papel dos professores e da pesquisa nesse processo.  

Os conteúdos focalizados nos textos sobre a formação inicial configuram-

se em seis eixos principais: a) a busca da articulação entre teoria e prática ou a 

busca da unidade no processo de formação docente; b) a necessidade de 
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integração entre o Estado, as agências formadoras e as agências contratantes de 

profissionais de educação para a implementação de políticas públicas e de um 

projeto nacional de educação alicerçado na formação profissional, na participação 

docente e na valorização do magistério; c) a construção da competência 

profissional, aliada ao compromisso social do professor, visto como intelectual 

crítico e como agente da transformação social; d) a ruptura com a fragmentação e 

o isolamento instituído entre o curso de pedagogia e as demais licenciaturas; e) o 

caráter contínuo do processo de formação docente, e f) o importante papel da 

interdisciplinaridade nesse processo. Na categoria prática pedagógica foram 

considerados os artigos que focalizam a escola, a sala de aula e as relações 

escola/sociedade. 

As pesquisas apresentadas no GT Formação de Professores da Anped, no 

período de 1992 a 1998, somam um total de 70 trabalhos. Os principais temas 

abordados foram: formação inicial, com 29 textos, formação continuada, com 15 

textos, identidade e profissionalização, com 12 textos, prática pedagógica, com 10 

textos e revisão da literatura, com 4 textos.  Os trabalhos que investigam a 

formação inicial abordam os cursos de Licenciatura, o curso de Pedagogia e o 

curso Normal. Os textos sobre formação continuada, evidenciam as categorias: 

formação em serviço, enfatizando o papel do professor com base na reflexão 

sobre a prática. Os estudos sobre a prática pedagógica, focalizam a experiência 

de sala de aula, análise das contradições entre os discursos e as práticas, 

registros de trajetória profissional. A categoria revisão de literatura inclui os 

estudos do tipo estado da arte, estudo do conhecimento. 

Observa-se que nas pesquisas das dissertações e teses, nos trabalhos do 

GT formação de professores da Anped evidenciam a categoria formação inicial, 

enquanto nos periódicos, esse tipo de formação não tem o mesmo destaque. Os 

conteúdos incluídos no tema identidade e profissionalização são abordados nas 

produções dos discentes e nos trabalhos do GT de forma tímida, já nos artigos 

ganham destaque e prioridade. O tema formação continuada, em termos 

numéricos aparece em segundo lugar tanto nas produções dos discentes como 

nos artigos e nos trabalhos do GT, pois cobrem diferentes níveis de ensino, 

contextos variados, meios e materiais significativos.  No tema formação inicial, as 

produções dos discentes priorizaram a escola Normal, enquanto os trabalhos do 
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GT aparecem por último. Nos artigos e nos trabalhos do GT enfatizam o curso de 

licenciatura. Mas, nota-se uma semelhança entre as produções discentes e os 

artigos, ambos não investigam o curso de pedagogia, só aparecem nos trabalhos 

do GT. O tema prática pedagógica aparece nos artigos publicados nos periódicos 

com mais evidência do que nos trabalhos do GT. E a categoria revisão literária é 

focalizada pelos trabalhos no GT da Anped. 

 

6.2 AS CONTRIBUIÇÕES DA PRESENTE PESQUISA 
 

Entre os autores que estudam a formação de professores no Brasil 

podemos destacar na literatura internacional os teóricos Nóvoa (1954 - ), 

Perrenoud (1944 - ) e Sacristán (1945 - ). São autores europeus (português, 

francês, e espanhol), que têm participado de reformas educacionais em seus 

países de origem e que vêm influenciando as reformas educacionais no Brasil, 

inclusive participando de pesquisas e atuando como colaboradores em 

universidades no país. São três autores contemporâneos, cujas referências 

subsidiam estudos recentes sobre a formação docente, baseadas em fontes 

distintas da sociologia e da educação. Esses pesquisadores são respeitados nas 

suas universidades de origem e com inserção internacional. Todos ainda 

atuantes. 

Pode-se dizer que estes autores discutem fortemente o tema formação 

de professores buscando valorizar a prática individual e coletiva como lugar de 

produção de saberes necessários à existência pessoal, social e profissional dos 

professores, que vão se constituindo a partir de processos de reflexão sobre a 

prática. Esses autores reconhecem o docente como um profissional da educação 

que adquire e desenvolve conhecimentos a partir da prática e no confronto com 

as condições da profissão. Dessa forma, como analisa Nunes (2001, p. 30), 

resgata-se a idéia de se “considerar o professor em sua própria formação, num 

processo de auto-formação, de reelaboração dos saberes iniciais em confronto 

com sua prática vivenciada”. 

Preocupei-me especialmente com o fato de que, na lista dos autores mais 

citados nas dissertações e teses defendidas entre 2000 e 2005 nos programas de 
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pós-graduação Stricto-sensu das universidades de Santa Catarina, evidenciado 

nas referências bibliográficas, aparecessem com grande freqüência esses três 

autores internacionais. Por isso, os autores Nóvoa, Perrenoud e Sacristán 

constituíram foco desta pesquisa pelas suas evidências apontadas no quadro.   

As leituras realizadas nos textos dos trabalhos investigados permitiram 

evidenciar os tipos de citações em que os autores Nóvoa, Perrenoud e Sacristán 

foram mencionados. Nos trabalhos foram evidenciadas as citações Conceitual 

Direta de Perrenoud, as citações Ilustrativas de Nóvoa e Conceitual direta de 

Sacristán. 

Nas temáticas evidenciadas nos trabalhos a Formação Inicial constitui o 

tema de discussão dos pesquisadores. E nesta temática ficaram evidentes que 

entre os níveis de ensino o mais abordado foi os Anos Iniciais. E o autor citado 

para a abordagem da temática foi Perrenoud, que também aparece com mais 

citações nos trabalhos Se olharmos a temática Formação Continuada vemos que 

o nível de ensino evidenciado é Ensino Fundamental e os autores citados são 

Perrenoud e Nóvoa. Já na temática Formação do Formador o nível de ensino é 

Ensino Superior. São discussões sobre a formação dos professores universitários. 

As práticas Pedagógicas foram abordadas no nível de ensino Anos Iniciais e o 

autor referenciado é Perrenoud. Nota-se que o autor Perrenoud é novamente 

citado no nível de ensino Anos Iniciais. Na temática Profissionalização Docente os 

trabalhos abordaram o nível de Ensino Superior e os autores referenciados são 

Perrenoud e Sacristán. Observa-se que na temática Formação do Formador os 

pesquisadores também abordaram o nível de ensino Superior. Na temática 

Identidade Docente, apenas no nível de Ensino Médio foi evidenciado. Nota-se 

que as pesquisas estão discutindo pouco esse tema.   

A partir de uma leitura criteriosa nos trabalhos analisados foram 

evidenciados as temáticas nos quais os autores são referenciados. Observou-se 

que nesses trabalhos as idéias de Competência e Habilidade do autor Perrenoud, 

constituem as discussões dos pesquisadores. Essas idéias são apropriadas como 

Recurso a Autoridade a maioria com citações de Legitimação das idéias 

Defendidas. As pesquisas constituem a temática voltada para a Formação Inicial 

do professor com prática aplicada nos Anos Iniciais.  
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A formação docente implica na constituição de saberes relacionado aos 

acontecimentos da prática. Todo conteúdo de saberes é resultado de um 

processo de constituição de vários conhecimentos entre eles os de competências 

e habilidades. Dominar os conhecimentos é muito mais do que só acumular 

saberes, precisa compreender que são conhecimentos resultantes de um 

processo de investigação humana. Trabalhar o conhecimento no processo 

formativo “significa proceder à medicação entre os significados do saber no 

mundo atual e aqueles dos contextos nos quais foram produzidos”. (SEVERINO, 

2001, p. 19) 

O professor pesquisador precisa desenvolver atitudes investigativas 

durante o processo de formação, configurando a pesquisa como princípio 

cognitivo. Neste processo a construção de conhecimento precisa associar 

formação científica e percepção prática. Cabe ao ambiente de formação propiciar 

vivências reais da prática educativa, assim como garantir envolvimento 

tecnológico e científico.   

O exercício da docência, no contexto da educação, compreende mais do 

que simples transmissão de conteúdos. Ser professor exige saberes, 

conhecimentos, competências e habilidades. “O aumento dos saberes que 

permite compreender melhor o ambiente sob os seus diversos aspectos favorece 

o despertar da curiosidade intelectual, estimula o sentido crítico e permite 

compreender o real, mediante a aquisição de autonomia na capacidade de 

discernir”. (DELORS, 2000, p. 91). 
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