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RESUMO 

Buscamos entender a importância dos saberes necessários à prática docente como componente 
do processo de formação inicial e continuada de professores, tendo como eixo norteador a 
aquisição dos saberes e competências docentes. A importância atribuída a temática, no ciclo 
das discussões acadêmicas, seja de estudiosos, seja de pesquisadores, por si só, já elucida o 
caráter problematizador de pensar as competências docentes tanto no plano da formação 
inicial quanto da formação continuada do professor. Esta pesquisa é resultado de um trabalho 
exploratório-bibliográfico que tem como objetivo maior compreender as reflexões e 
proposições teórico-metodológicas atribuídas ao movimento de profissionalização docente, 
saberes e competências requeridas na contemporaneidade. 

PALAVRAS- CHAVE: Formação inicial. Formação continuada. Profissionalização docente. 

 
RESUMEN  
 
Tratamos de comprender la importancia de los conocimientos necesarios para la enseñanza de 
la práctica como un componente de la formación inicial y formación continua, y son guiados 
por la adquisición de conocimientos y habilidades de enseñanza. El énfasis del tema, el ciclo 
de discusiones académicas, ya sean académicos, si los investigadores, por sí mismo, ya 
problemática, aclara la naturaleza del pensamiento de los profesores las habilidades tanto en 
la formación inicial y formación continua de la investigación es professor.Esta como 
resultado de un estudio exploratorio la literatura que intenta comprender el mayor reflexión y 
de propuestas teóricas y metodológicas atribuidas al movimiento de profesionalización, los 
conocimientos y habilidades en la época contemporánea.  
 
 PALABRAS CLAVE: Formación Inicial. Formación Continuada. Profissionalización de la 
Professora  

 



 
INTRODUÇÃO 

As discussões em torno da formação de professores e suas perspectivas para o século 

XXI têm levado estudiosos nesta temática a darem uma atenção maior ao processo de 

formação inicial e continuada do professor, uma vez que tal processo precisa ser repensado 

mediante às novas exigências político-culturais para um novo perfil dos profissionais de 

ensino. 

Na condição de estudiosos dos problemas educativos, sentimos a necessidade de 

contribuirmos com a reflexão e sistematização da temática em questão cuja preocupação 

central está em adquirirmos subsídios teórico-metodológicos para repensar o nosso próprio 

processo de formação continuada. 

Desde a nossa formação universitária, temos convivido com uma certa inquietação 

referente às reais competências destinadas ao profissional docente, e hoje muito mais diante 

de tanta exigência no campo educacional tais inquietações tomaram forma: qual o significado 

da profissionalização? De que formação deve ser dotado o professor para que possa adquirir 

as competências exigidas para a sua profissionalização? Quais são os saberes que se 

encontram efetivamente na base da formação docente? 

Questionamentos como estes nos conduziram a investigar e compreender as 

reflexões e proposições teórico-metodológicas atribuídas ao movimento de profissionalização 

docente e aos saberes e competências necessárias a sua prática. 

A problemática em torno da formação inicial e continuada de professores vem sendo 

discutida ao longo de décadas. Embora não sendo algo novo, hoje se apresenta com um 

caráter mais significativo, mediante as novas exigências no contexto social, político e 

econômico. 

Nossa intenção é, em função do debate contemporâneo, abordar os principais 

aspectos relacionados à formação inicial e continuada do professor tomando como referência 

as reflexões dos educadores que propõem a autonomia pessoal e profissional do professor, 

como uma das vias para favorecer a profissionalização docente. 

A formação do professor apresenta-se nesse contexto como um desafio, tendo em 

vista que tal processo traz consigo problemas de ordens diversas que vão desde a formação 

inicial até questões mais complexas como a profissionalização do professor. 

O atual quadro em que se encontra a educação (e isto não se restringe ao Brasil), 

deixa margens ao insucesso escolar. Enquanto aceitamos que uma fração importante de cada 

geração saia do ensino básico sem uma formação adequada, não há razões para investir 



grandes somas na profissionalização do ensino, que só terá progresso do ponto de vista social, 

se aumentar o nível de instrução de novas gerações se tornando suficientemente prioritária, 

para que possamos dar o devido valor (PERRENOUD, 1997). 

Muito embora seja a profissionalização algo que não depende só dos  professores, é 

de fundamental importância que as instituições, como um todo, possam dar suas contribuições 

no processo de qualificação de forma adequada aos professores. Assim, entendemos que a 

formação inicial não pode por si só modificar radicalmente o grau de profissionalização dos 

professores. 

Nessa perspectiva, o que compete às instituições de formação de professores, é 

encontrar um equilíbrio  entre a melhoria da sua prática e, requerer mais enfaticamente dos 

órgãos competentes, condições efetivas de trabalho como mecanismo indispensável para 

desenvolver proposições. 

Perrenoud (1997) reconhece que o profissional é confrontado com problemas 

complexos  e variados os quais não conhece previamente as soluções. Existem, no entanto, 

meios para avaliar tais situações e para construir soluções adequadas. Nota-se de imediato que 

o funcionamento exige não só meios intelectuais, mas também uma autonomia de ação, uma 

liberdade de análise e uma auto-estima que resultam da formação inicial e continuada. 

Esta é uma das premissas feitas por nós e compartilhadas por autores diversos, que 

nos ajudarão na caminhada em busca de reflexões elucidativas com as quais pretendemos dar 

corpo vivo a  este  trabalho. 

Através das novas concepções referentes ao processo de profissonalização do 

magistério e aos saberes inerentes à prática dos professores, tentaremos evidenciar aquelas 

concepções sobre a formação inicial e continuada do professor que melhor traduz a nossa 

realidade brasileira, assim como as finalidades educativas requeridas na contemporaneidade, 

porque entendemos que o trabalho do professor está intrinsecamente ligado à sua prática 

profissional e que esta, por sua vez deverá ser fundamentada numa pluralidade de saberes 

histórico e culturalmente construídos. 

 

O MOVIMENTO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 
 

As discussões em torno da profissionalização da docência, surgem em decorrência de 

se pensar numa nova perspectiva de ensino, saberes, habilidades, valores educativos a serem 

assumidos pelo professor, bem como a necessidade de reconhecimento social e valorização do 

seu trabalho. 



Conceitos chaves vêm sendo explorados, experienciados e explicados no âmbito da 

profissionalização da docência como: identidade profissional, saberes e competências 

docentes, desenvolvimento pessoal e profissional do professor, professor reflexivo, professor 

investigador, dentre outros. 

O movimento de profissionalização da docência é compreendido como um processo 

que se conquista ou se constrói em curso. Portanto não é um estágio findo,  porque sempre 

está passando por transformações, novas exigências e praticas formativas.     

A profissionalização recobre dois processos ligados: o primeiro, como 
‘desenvolvimento da competência, corresponde ao aspecto mais 
conhecido do processo: o segundo, como “luta pelo reconhecimento 
social de um grupo profissional”, é menos evocado. Esses processos 
complexos desenvolvem-se em uma interação constante entre dimensões 
epistêmicas e praxeológicas (saberes próprios do grupo, ligados às 
situações profissionais) em dimensões sociais de reconhecimento do 
grupo profissional(ALTET, PERRENOUD, PAQUAY; 2003, p.236). 

 
Para autores como Perrenoud (1997), a profissionalização docente é vista com algo 

que se define formalmente através da formação universitária a qual pressupõe, o acesso a uma 

teoria da prática e a saberes científicos e tecnológicos. É exatamente aí que se encontra o 

cerne da profissionalização, em que a Universidade passa a representa portanto, um dos 

caminhos mais viáveis para a profissionalização das profissões. Porém no mesmo instante que 

a Universidade serve como pólo de produção e de legitimação do saber, esta deve atuar 

também como instituição de difusão e certificação dos conhecimentos, possibilitando aos 

professores a aquisição de uma personalidade profissional rumo ao profissionalismo. 

Assim, segundo Nóvoa (1995), a profissionalização é configurada por um conjunto 

de aspectos relacionados com os valores, os currículos, as práticas avaliativas, ou seja, 

definir-se por suas práticas e por um certo monopólio das regras e dos conhecimentos das 

atividades que realizam das regras e dos conhecimentos das atividades que realizam. Dentro 

dessa nova realidade, vivenciamos um grande encruzilhada. Os tempos são para refazermos 

nossa identidade, ou seja, além da autonomia na sala de aula, precisamos adquirir margens 

mais alargadas de autonomia da gestão da própria profissão. 

 

FORMAÇÃO INICIAL 
 

A formação inicial vem sendo alvo de grandes discussões ao longo de décadas, 

contudo, no momento atual adquire especial relevância e destaque entre nós. Um dos pontos 

mais significativos o qual procuraremos dar ênfase, é na relação teoria e prática que se 



constitui enquanto elemento indispensável a qualquer curso de formação inicial para 

professor. 

Nesta ótica, os trabalhos de (Elliot e Young In: CANDAU, 1997) vêm  contribuindo 

nas discussões sobre o tema em questão, uma vez que estes entendem que compete a 

Universidade grande parte da formação inicial de professores. Estes educadores argumentam 

que se faz necessário uma preparação teórica privilegiando uma filosofia da “sabedoria’, não 

só do conhecimento como é de práxis nas Universidades, mas uma “sabedoria” que também 

promova a autonomia dos formandos. 

 Desta forma complementar, Young citado por Ludke (In: Candau, 1997), entende 

que é preciso mais teoria qualitativas que possam responder aos problemas da prática 

pedagógica, uma vez que as Universidades, atualmente, não trabalham voltadas para essa 

realidade. 

Considerando os trabalhos de Elliot e Young, observamos que há uma proposição em 

comum: a formação inicial deve estar completa em relação a teoria e prática, de modo que 

ocorra a indissociabilidade  entre os dois componentes. 

“Compreender a formação como um processo educativo é desenvolver atitudes, 

habilidades e valores, que permitam aos professores atuarem no futuro como verdadeiros 

educadores e formadores de cidadãos” (Ramalho e Beltran, 1997). Portanto, compreendemos 

que a formação inicial nesta perspectiva, contribui para a construção de uma identidade 

pessoal e profissional do professor, levando-o a ter mais clareza sobre que tipo de  

profissional pretende formar. 

A formação inicial deve contribuir no desenvolvimento “global” da 

profissionalização docente, ou seja, promover um profissional com determinadas 

competências e saberes que lhe dê condições de continuar ou modificar seu grau de 

profissionalização, possibilitando-lhe continuar a construção e reconstrução da sua própria 

profissão. 

Perez (In: Ramalho e Beltran,1981), enfatiza que a formação inicial deve contribuir 

para a construção da identidade profissional com estilo próprio, habilidades e competências 

que possam dar condições de enfrentar e resolver com criatividade e originalidade os 

problemas e desafios de uma prática vigente. 

Desta forma, entendemos  que o processo de formação docente, quando estruturado 

em bases sólidas, é capaz de dotar o professor de autonomia e de responsabilidade. 

Acreditamos que a formação inicial passa a ser um dos principais rumos à construção de uma 

identidade profissional docente. 



Para Perrenoud (1997), a formação inicial é algo de grande importância na vida dos 

professores que deve apresentar-se como início da formação continuada, em que cada 

instituição deve levar em conta uma análise estratégica da evolução dos sistemas escolares, 

em que o professor tem o dever de construir seu próprio modo de caminhar, sendo 

responsável por sua qualificação. 

Convém dizer que as políticas de formação docente vêm exigindo um novo perfil de 

profissional que se adéqüe as novas mudanças da sociedade contemporânea, em que o 

professor possa ser capaz de repensar sua profissão. 

Nesse sentido, é a partir da formação inicial, que os professores devem ter a clareza 

de compreender sua identidade profissional através de seus próprios méritos procurando 

romper com métodos tradicionais, onde a formação passará por diversas práticas 

desenvolvendo, assim, uma autonomia por parte dos professores. 

Segundo Imbernón (2000), a formação inicial do professor estabelece as bases para a 

construção do conhecimento profissional (ou conhecimento pedagógico), que se desenvolve 

ao longo da carreira profissional. Esta formação inicial deve dotar o professor de uma 

bagagem sólida nos âmbitos científicos, culturais, contextual, pessoal etc, levando-o a assumir 

de forma coerente a “tarefa educativa” em toda sua complexidade. Desta forma, se faz 

necessário estabelecer uma formação inicial que proporcione um conhecimento válido, que 

gere uma atividade interativa e dialética, a partir de métodos e estratégias de intervenção, 

reflexão e análise, que favoreça ao professor condições de construir um estilo rigoroso e 

investigativo. 

Como já tratamos, anteriormente, as instituições ou cursos de preparação para a 

formação inicial do professor assume um papel fundamental na promoção do conhecimento 

profissional. Diante das transformações que vão surgindo nos diferentes espaços do contexto 

histórico, os professores devem assumir uma postura mais reflexiva, desenvolvendo através 

da sua prática um novo conhecimento profissional, que estabeleça atitudes de investigação 

numa perspectiva teórica e prática, que possa contribuir com o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional, mediante a realidade o qual está inserido. 

 
FORMAÇÃO CONTINUADA 
 

O conceito de formação continuada de professores dentro de um processo educativo, 

durante anos, tem sido o de reciclagem, treinamento,aperfeiçoamento, capacitação,educação 

permanente e educação continuada. Hoje se faz necessário rever tais termos tão presentes no 



discurso cotidiano dos professores e dos demais níveis de administração da educação. Frente a 

isto, Marin( In: Cadernos Cedes, 1995), nos convida a fazer algumas reflexões sobre a 

terminologia referente à educação continuada de professores, no intuito de dá um melhor 

esclarecimento sobre o conceito, do que seja educação continuada de professores. 

O termo reciclagem é utilizado para caracterizar processos de modificação de objetos 

ou matérias como: papeis, copos, garrafas etc. Portanto é um termo que jamais pode ser usado 

para pessoas, sobre tudo para os profissionais da educação( Marin, In: Cadernos Cedes, 

1995). 

Concordamos com a educadora supracitada no sentido de que a doção desse termo e sua 

concepção, no meio educacional, conduziu a implementação de cursos rápidos e 

descontextualizados, somando a palestras e encontros esporádicos que tomam parcelas muito 

reduzidas do amplo universo que envolve o ensino, abordando-o de forma superficial. 

Treinamento é um outro termo de uso muito comum na área de formação humana, 

incluindo os profissionais da educação, e que segundo Green( In: Caderno Cedes, 1995), o 

foco principal do treinamento está na modelagem de comportamento. O que na verdade se 

fala em treinamento de músculos, sobretudo em casos de reabilitação de treinamento de olhos 

para ver certas formas e cores, de treinar cães  etc. Tais ações dependem de autonomia, e não 

de manifestação da inteligência.  

Em se tratando de profissionais da educação, há inadequação em tratar os processos 

de educação continuada como treinamento, quando desencadeia apenas ações com finalidades 

meramente mecânicas, pois não estamos, de modo geral, modelando comportamentos ou 

esperando reações padronizadas (MARI, In:Cadernos Cedes, 1995). 

O termo aperfeiçoamento ou perfeição utilizado nas atividades educativas, significa, 

não ter falhas, e desde há muitos anos, temos clara a idéia de que, em educação, é preciso 

conviver com a concepção de tentativa, tendo implícita a possibilidade de totais acertos, mais 

também de grandes fracassos, justamente pelo grande número de fatores intervenientes, nos 

processos de educação continuada. 

A autora Marin (In: Caderno Cedes, 1995), revela-nos que existe mais de uma forma 

de conceber as ações de capacitação: tornar capaz, habilitar, por outro lado, convencer 

persuadir. A idéia de que para exercer as funções de educadoras, é preciso que as pessoas se 

tornem capazes de adquirir as condições de desempenho próprias à profissão, mostra, assim, a 

verdadeira ruptura na concepção inata da atividade educativa. Desta forma, os professores não 

podem, e não devem ser persuadidos ou convencidos de idéias; eles devem conhecê-las, 

analisá-las, criticá-las e até mesmo aceitá-las,  mas mediante o uso da razão.  



O termo educação permanente nos leva a crer que a educação é vista como processo 

prolongado pela vida toda, em contínuo desenvolvimento. Ao lado dessa concepção tão rica 

temos o termo formação continuada que, para (Chantraine-Demailly In: Cadernos Cedes, 

1995), corresponde ao significado fundamental de atividade conscientemente proposta, 

direcionada para mudança, cuja função consciente é de transmissão de saberes e de saber 

fazer. 

           A concepção continuada, compõem uma visão mais completa, cada vez mais aceita e 

valorizada, sobretudo com a proposição e implementação desses processos no lócus do 

próprio trabalho cotidiano, de maneira continuada, sem lapso, sem interrupções, uma 

verdadeira prática social de educação mobilizadora. 

           Assim sendo, frente as discussões sobre a terminologia educação continuada, vimos 

que a atividade profissional dos educadores, é algo que, continuamente, se refaz mediante 

processos educacionais formais e informais variados, amalgamados sem dicotomia, o que nos 

mostra que o termo educação continuada pode ser utilizada para uma abordagem mais ampla, 

rica e potencial, na medida em que pode incorporar as noções anteriores- treinamento, 

capacitação, aperfeiçoamento, etc., dependendo da perspectiva, do objeto específico ou dos 

aspectos a serem focalizados no processo educativo, permitindo que tenhamos uma visão 

menos fragmentada e mais inclusiva do que seja educação continuada. 

     A busca de uma qualidade de ensino e de uma escola que se comprometa  com a formação 

da cidadania, exige um novo repensar na formação de professores. Dentro deste contexto a 

formação continuada dos professores passa a ser um aspecto de grande importância, e se 

constitui a partir de diferentes enfoques. 

     Concordamos com Rodrigues e Esteves (1993), quando define a formação continuada 

como aquela que tem lugar ao longo da carreira profissional após a certificação profissional 

inicial, garantindo a maioria das competências profissionais dos professores em exercícios. 

          

CONCLUSÃO 

 
Para melhor repensarmos sobre a formação inicial e continuada do professor, se faz 

entendermos o processo de profissionalização docente, como ponto de partida. Esse estudo 

trouxe consigo a proposta de colocar em destaque a formação inicial e continuada do 

professor, respaldada pelo debate sobre os saberes docentes no âmbito da profissionalização. 

Falar da formação inicial e continuada do professor é afirmar que ambas contribuem para a 



construção da identidade pessoal e profissional do mesmo, como forma a favorecer no seu 

crescimento global. 

Desta forma, vimos que a formação inicial funciona como um quadro estruturador 

das bases sólidas, sendo capaz de dotar o professor de autonomia e de responsabilidade. Por 

outro lado, a formação continuada, se constrói por meio de reflexão crítica sobre as 

experiências profissionais do professor. 

Portanto, a formação não se constrói por meio de acumulação de conhecimento, mas 

por meio de reflexão crítica sobre a própria experiência. 

É bem verdade, que buscamos nesta pesquisa, dá respaldo maior as questões 

referentes a formação profissional do professor, o qual sabemos que resolver todos os 

problemas enfrentados por nós professores nesses moldes ainda é utopia, quando ainda 

vivenciamos a “crise de identidade”. 

Porém não deixa de ser um desejo nosso, e de todos aqueles que lutam por uma 

política de formação docente como agente de transformação e reflexão frente a sociedade a 

qual estamos inseridos. 

Inevitavelmente esse estudo ficará a mercê do inacabado e da incerteza que permeia 

as exigências da ação docente, contudo, precisamos colocar em prática nossas descobertas, 

para que possamos dar a nossa contribuição no processo de formação profissional do 

professor. 
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