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 Resumo
O presente artigo foi organizado como resultado de um estudo de professores de escolas públicas sobre o tema
Políticas Públicas Brasileiras e Gestão dos Sistemas de Ensino e tem por objetivo identificar aspectos da formação de
professores na visão de Paro (2012) e Nóvoa (2009) e, a partir dessas, sugerir ao leitor uma maneira de construção de
uma política pública. O estudo também cita colocações de outros autores que estudaram o tema. Como resultado,
construiu-se um quadro contendo ideias síntese que sugestionamos serem norteadoras de uma política pública para a
formação de professores.
Palavras chave: políticas públicas, formação de professores, gestão dos sistemas de ensino.
 
Abstract
This article was organized as a result of a study of public school teachers on the topic Brazilian Public Policy and
Education Management Systems and aims to identify aspects of teacher training in the view of Paro (2012) and Nóvoa
(2009) from these, suggest the reader a way to build a public policy. The study also cites quotations from other authors
who have studied the subject. As a result, he built a frame containing synthesis ideas that suggest you are guiding a
public policy for teacher training.
Key words: public policies, teacher training, management of education systems.
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Introdução
O presente artigo é resultado de um estudo de professores de escolas públicas sobre o tema Políticas Públicas
Brasileiras e Gestão dos Sistemas de Ensino e tem como objetivo identificar aspectos da formação de professores e, a
partir desses, sugerir ao leitor uma maneira de construção de uma política pública. O estudo teve enfoque teórico e foi
permeado por leituras que ocorreram no primeiro semestre do ano de 2014, durante estágios de atualização
pedagógica.
Ao longo dos estudos, todos os envolvidos na temática puderam fazer análises dos conceitos estudados pelos diversos
autores. Assim, cada participante trazia para debate concepções teóricas registradas pelos diversos autores em estudo.
A abordagem do estudo foi qualitativa, tendo como corpus de análise, o fichamento dos textos lidos, estudados e
discutidos. A análise dos dados foi feita por intermédio de princípios da análise de conteúdo, visando identificar “as
características da mensagem propriamente dita, seu valor informacional, as palavras, argumentos e ideias nela
expressos” (MORAES, 1999, p. 4).
Nesta direção, este artigo delineia-se do seguinte modo: primeiramente dialogamos com as concepções de Vitor
Henrique Paro e de António Nóvoa. Posteriormente, realizamos aproximações das ideias dos autores em questão com
as colocações de outros autores. Na sequência é apresentado um quadro sugestivo para elaboração de uma política
pública (Quadro nº 1) tendo por base o referencial estudado; as considerações finais e as referências usadas.
 
Concepções de Vitor Henrique Paro¹
No período de março de 2007 a fevereiro de 2010, Paro (2012, p. 588) realizou uma pesquisa “com o objetivo geral de
estudar a estrutura da escola pública fundamental, à luz de um conceito de educação como prática democrática”. Esse
trabalho foi desenvolvido em uma escola de ensino fundamental da cidade de São Paulo/SP, no nível escolar de
primeira à quarta série. O autor entendia que, se temos o objetivo de adequar à educação como sendo uma prática
democrática, não podemos deixar de considerar o trabalho docente. Ou seja: o autor buscou identificar como o trabalho
docente está inserido nesse ambiente escolar.
Dentro desse escopo e a partir do raciocínio do autor, temos que ter em mente que o exercício da docência é um
serviço de natureza específica, que tem como produto final (a educação do aluno) algo não material. Além disso, o
conhecimento a ser transmitido, mediado, é fruto “de uma relação entre sujeitos” (PARO, 2012, p. 588). Nessa relação
estão duas figuras bem definidas e identificadas: o educador e o educando. Ambos trabalhando juntos em um processo
de produção e de coprodução da educação. Assim, três questões importantes foram levantadas para análise naquilo
que se refere ao trabalho no ambiente escolar: “a assistência pedagógica a ser fornecida aos educadores em seu
ambiente de trabalho, o oferecimento de adequadas condições objetivas de trabalho e a gestão do tempo dedicado às
atividades escolares” (PARO, 2012, p. 589).
Referente à assistência pedagógica, cabe ressaltar que o autor considera que não somente o professor deve estar
assistido por coordenadores pedagógicos ou afins. O sistema de ensino é quem deve oferecer uma formação
permanente ao educador e aos demais integrantes da escola, promovendo nessa formação, além de aspectos técnicos,
uma outra visão sobre a educação, chamada pelo autor de “visão transformadora”. Paro identificou que, referente à
formação dos professores, dois equívocos são comumente difundidos nos meios de comunicação:
O primeiro refere-se à crença de que a causa predominante ou mesmo exclusiva do mau ensino é a qualificação do
corpo docente e de que, por isso, basta cuidar dessa qualificação que tudo se resolverá na promoção da qualidade do
ensino público.[...]
 
O segundo equívoco, corolário do primeiro, é atribuir à formação regular, acadêmica, do profissional da educação a
culpa pela má qualificação dos professores da rede, deixando de considerar que não são os cursos de pedagogia, de
licenciatura e outros cursos de formação de educadores que recrutam os professores para as redes de ensino; e de que
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não basta formar bons professores se as más condições de trabalho e os baixos salários oferecidos não conseguem
atraí-los para o trabalho na escola pública básica (PARO, 2012, p. 589-590).
 
Sobre o primeiro aspecto, convém salientar que, na medida em que reconhece o valor do trabalho do professor para o
ensino, de igual maneira não oferece ao mesmo as devidas condições para o seu trabalho. Já no segundo, encontramos
uma visão mais abrangente, onde entendemos que o exercício do trabalho na escola é um longo processo, que tem sua
origem na qualificação, passa pelo recrutamento/formação dada pela rede de ensino para, posteriormente (e somente
depois disso), passar ao exercício da função.
Paro também observou na sua pesquisa que, no entendimento da Secretaria Municipal de Educação, os professores
não são diretamente culpados pela qualidade do ensino. Os mesmos seriam vítimas de uma formação teórica e
ideológica, enquanto a mesma (a formação) deveria baseada no conteúdo e na didática.
Na ocasião em que teve a oportunidade de indagar alguns professores e professoras sobre o que deve ser mudado na
escola para que a qualidade do ensino melhore, uma das respostas que obteve foi a seguinte: “[...] como em toda
profissão, há profissionais bons e maus e que, no ensino, os de má qualidade estão aumentando pelo desânimo da
categoria diante da falta de estímulo, de salário e de prestígio”. No entendimento do autor, a sociedade entende que
algumas profissões tem um maior ou menor grau de prestígio social. Entretanto, naquilo que se refere aos professores,
“não se trata somente de o salário ser baixo, mas sim de ele estar enormemente defasado com relação à importância da
ocupação, e essa importância é cada vez menos reconhecida pela população” (PARO, 2012, p. 590-591).
Em um contexto histórico, Paro lembra que a transmissão do conhecimento era praticamente uma atribuição da função
docente, fato que colocava a escola pública, tempos atrás, como uma instituição social de destaque.  Nos dias atuais,
onde dispomos de outras fontes do conhecimento, sobretudo os meios digitais de comunicação, a escola está em entra
em conflito com tais vetores, no sentido da distribuição do saber. Assim, novamente, acontece um desprestígio ao
trabalho do professor “à medida que cresce a quantidade, a diversidade e a importância dos meios e instituições
encarregadas de distribuir o conhecimento”. Essas instituições, por sua vez, distribuem o conhecimento de uma forma
eficaz, por vezes utilizando a propaganda e os mais diversos meios de comunicação. Entretanto, para o senso comum,
esse registro não tem essa aparência. O que aparece é que a escola não está cumprindo a sua finalidade, ou seja, não
está cumprindo a função social para a qual se destina. Diante disso, voltamos para a reflexão da questão do professor e
do seu reconhecimento. “Não é de estranhar que a função docente não tenha o reconhecimento que e deseja... a escola
cada vez mais é identificada como uma instituição incompetente que não consegue realizar aquilo que outros meios
realizam tão bem” (PARO, 2012, p. 591-592). O leitor então pode fazer a indagação de que quando a instituição escolar
voltaria a ter, então, novamente, seu prestígio social? Dentro da visão de Paro, somente
...quando conseguir (a escola) cumprir o papel extremamente desejável do ponto de vista político e social, de agência
construtora de personalidades humano-históricas pelo provimento da cultura em seu sentido pleno, que é condição
necessária para que ela consiga propiciar inclusive o conhecimento, mister em que hoje ela fracassa tão profundamente
(PARO, 2012, p. 592).
 
No trabalho de campo que realizou Paro procurou, também, obter percepções sobre a formação profissional que
receberam os docentes. Uma das pessoas entrevistadas, que tinha uma breve experiência em docência antes de entrar
na faculdade relatou que “quando passou a ouvir os professores na faculdade, aquilo não era novidade, pois ela já tinha
visto isso em termos práticos”. A mesma entrevistada, entretanto, criticou colegas de trabalho que não se engajavam no
trabalho e disse que “pensa que o aluno e o professor têm de ser fomentados a usar e a ler os livros, senão não adianta
nada”.  Assim, na interpretação daquele autor registramos ser positivo o aspecto da necessidade de uma formação
superior para o professor, na transmissão da cultura, por exemplo. Entretanto, para o professor oferecer cultura, deve
manter-se atualizado em sua formação profissional, no sentido de receber atenção e incentivo do empregador. No
tocante ao curso de formação Paro faz a ressalva da “disparidade entre o que se estuda nos livros, e se ouve nas aulas,
em termos de conhecimentos didáticos e pedagógicos, e o que se experimenta como estudante em termos de conduta
dos mestres que divulgam esses saberes”. Por mais que existam inúmero volumes contendo ideias sobre modelos
didáticos teóricos e práticos, nossa visão de educação ainda é muito tradicional, no sentido de ter a educação como
uma prática democrática e com o objetivo de formação de personalidades (PARO, 2012, p. 592-593).
Lembrando ainda da estrutura escolar, existem aqueles profissionais que influenciam no cotidiano escolar e também
educam os alunos em suas atividades diárias como inspetores, serventes e merendeiras. Esses profissionais muitas
vezes são esquecidos pelo sistema de gestão escolar ou público e, embora não estejam desempenhando uma função
dentro da sala de aula, contribuem para a unidade escolar. Dentro desse escopo, Paro dá algumas sugestões para a
melhoria da assistência pedagógica a ser oferecida aos educadores na escola, tais como: (1) o oferecimento de cursos
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de curta duração programados; (2) a formação de grupos regulares de discussão para promover o aprendizado e a
reflexão dos professores; (3) a avaliação interna do desempenho docente por parte dos próprios professores; (4)
políticas de melhoria das condições de trabalho da escola.
Referente às condições objetivas de trabalho, Paro (2012, p. 599) considera que “o erro principal que comumente se
comete quando se cogita em propiciar condições adequadas ao funcionamento da escola fundamental é o de
desconsiderar o caráter específico do trabalho docente”. O comparativo de uma gestão de uma empresa que tem seu
trabalho visando o lucro não pode ser aplicada ao de uma instituição escolar. Para explicar esse fato, Paro considera
dois aspectos:
O primeiro está relacionado à motivação para o trabalho do trabalhador comum (capitalista) e do professor. O primeiro,
de uma maneira geral, produz um bem ou serviço, do qual provém, com a sua força de trabalho, com maior ou menor
intensidade, o seu salário. Do seu empenho é que está à origem da maior parte do montante do seu salário, aliada ao
contrato de trabalho, contendo uma relação de produtividade. O professor, por sua vez, ajuda a construir “um ser
humano-histórico, cuja propriedade característica é a subjetividade” (PARO, 2012, p. 600). O professor ajuda esse
indivíduo a construir-se por intermédio da educação. Da mesma forma, o professor busca criar condições de
aprendizado para esse indivíduo. Entretanto, o aluno só irá aprender se ele (aluno) assim desejar, ou se o professor,
provido da vontade de ensinar, assim se dispor a trabalhar. Assim, caracterizada a diferença da especificidade do
trabalho docente se comparada com a de um trabalhador da esfera capitalista, temos:
Pretender aumentar a produtividade pela premiação pecuniária denuncia a crença em pelo menos uma de duas opções.
A primeira é a suposição da incúria do professor no desenvolvimento de suas atribuições. Com base nela se procura
estimular o docente por meios extrínsecos a sua atividade, como acontece na produção capitalista; essa medida se
torna totalmente inócua, pelas razões que assinalei acima. A segunda é o reconhecimento (não explícito) de que o
salário do professor não é suficiente para propiciar-lhe condições mínimas de trabalho. Neste caso, em vez de adotar
uma política geral de reajuste dos salários, em reconhecimento a sua insuficiência, concedem-se prêmios de
consolação para os poucos que já gozam das condições menos adversas (que lhes permitem ter melhores pontuações)
ou àqueles que, de fato, não têm desenvolvido o mínimo que podem, premiando-se assim os que menos mereceriam tal
prêmio. Em suma, num sistema bem administrado, com consciência das autoridades sobre a natureza do trabalho
pedagógico, o aumento deve vir antes, como parte das condições propícias de trabalho, não depois, como êmulo vil,
que põe em dúvida a honestidade do professor em seu trabalho, e faz a ele uma proposta espúria, em tom de
chantagem: “se você deixar de ser relapso, eu lhe ofereço uma recompensa” (PARO, 2012, p.601).
 
Quando o assunto a ser abordado é o da remuneração meritocrática, o tema é bastante controverso. Isso significa dizer
que existem profissionais que são a favor do pagamento diferenciado (por mérito alcançado) a um professor e outros
que são contra. Para ilustrar esse contexto, vejamos algumas colocações:
Antônia, auxiliar de professora, diz que a remuneração por mérito é muito criticada, mas ela acha “muito justa”, porque,
como em qualquer tipo de trabalho, quem trabalha melhor deve ter uma recompensa. “O professor, ele tem também que
ter um incentivo. E qual a maneira de você incentivar o professor? Ele tem que ter uma boa qualidade de vida” (PARO,
2012, p.601).
 
Vanessa, professora da segunda série, diz que não entende muito como funciona a remuneração por mérito, mas acha
que é justo os professores que rendem mais ganharem mais. Porque há professores que encostam o corpo e não fazem
nada pelo aprendizado (PARO, 2012, p.601-602).
 
Nas duas citações acima, observamos a colocação do “rendimento do professor”. As duas opiniões não podem ser
descartadas no contexto da categoria de professores. Entretanto, fica a indagação de como seria possível mensurar e
quantificar esse rendimento do professor.
Márcia, vice-diretora, acha um absurdo a remuneração por mérito: Ai, professor, eu acho isso um absurdo porque eu
acho que você, na sua função, se você já está predisposto a fazer aquilo, você tem que fazer aquilo e aquilo muito bem,
não você fazer bem porque você sabe que você vai receber alguma coisa em troca e você vai ter mérito depois. Eu
acho um absurdo isso. Eu acho que não tem que ter isso. [...] É a função da pessoa, fazer e fazer bem, né? (PARO,
2012, p.603).
 
Também Elaine, professora da primeira série, mostra-se muito convincente em sua posição contrária à medida: Eu
penso assim: quando você entrou, você sabia que ia ganhar aquele x salário, que você ia fazer aquela carga horária. O
meu trabalho eu faço pelo meu trabalho, não por quanto... Claro que a gente trabalha para viver. Mas, independente de

11/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_formacao_docente_aproximacoes_teoricas_para_construcao_de_uma_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.4-10,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



qualquer coisa, sempre batalhei pelo meu compromisso [...] (PARO, 2012, p.603).
 
Para as observações contrárias, deduzimos que a palavra-chave seja compromisso. Nessa concepção contrária ao
processo meritocrático, resumimos que o professor compromissado receberia o mesmo provento de um professor
“não-compromissado”. De posse, então de situações ambíguas, nosso entendimento de que o assunto merece ser
estudado no grau competente.
Continuando o seu trabalho de campo, Paro questionou alguns profissionais sobre a iniciativa do Estado de São Paulo
de colocar dois professores nas salas de aula do ensino fundamental (primeiro e segundo anos). Entretanto cabe um
esclarecimento sobre a existência de um segundo professor: trata-se de um estudante de pedagogia ou de licenciatura,
que desempenha suas funções dentro de uma sala de aula, como auxiliar de professor, recebendo um valor (R$) do
Governo do Estado para desempenhar esse trabalho, em convênio com a universidade. Diante disso alguns professores
posicionaram-se a favor de ter dois professores na sala de aula e outros foram contra, alegando que esse segundo
profissional está apenas cumprindo uma formalidade para obter um auxílio no pagamento das despesas da sua
graduação. Por fim, Paro (2012, p. 605) obtém no relato de uma vice-diretora de escola “que são os baixos salários que
impedem de ter bons professores [...] que os professores de classe média para cima, que fazem boas faculdades e que
poderiam ser bons professores, não aceitam o emprego por causa do salário”.
            Na abordagem que faz sobre a gestão do tempo Paro (2012, p. 606) considera que espaço e tempo “são dois
elementos importantíssimos para o desenvolvimento de um trabalho em que as potencialidades físicas e intelectuais dos
docentes sejam postas a serviço de um bom ensino”. No espaço, material e mobiliário adequado para as atividades
educativas entram em destaque, bem como a forma de organização das instalações escolares, que devem proporcionar
uma forma alternativa a da tradicional organização de salas de aula, com alunos enfileirados. Na gestão do tempo, a
observação de que deve ser dado ao mestre, agregado a sua carga horária de trabalho, tempo para planejamento
escolar, avaliações, assessoria pedagógica, dentre outros.
Como forma de adequação para uma verdadeira gestão do tempo e visando um ensino de qualidade, sugere uma
carreira para o magistério, inclusa nesta os devidos aspectos julgados necessários para o desenvolvimento profissional,
atrelada a uma dedicação exclusiva a uma instituição de ensino.
Outro aspecto que considera é o da disparidade que há no salário dos professores da educação básica em comparação
com os vencimentos dos professores universitários. No Brasil, existe a cultura do professor universitário receber maiores
salários do que o professor da educação básica. Entretanto, ao observarmos o conceito de educação da forma mais
ampla, onde o educando irá adquirir a cultura que lhe é transmitida pelo seu educador, passando a receber inputs para
a formação da sua personalidade, cresce de importância o trabalho do educador das séries iniciais. Este será o
mediador de conhecimentos de um indivíduo em formação, enquanto o outro (da educação superior) realizará seu
trabalho com um indivíduo já adulto. Assim,
 
A capacitação pedagógica de um docente do ensino fundamental, por isso, envolve uma formação profissional e técnica
muito mais complexa, muito mais rica de conhecimentos e habilidades do que a formação de um docente universitário.
Entretanto, o professor do ensino fundamental não apenas ganha menos que o do ensino superior, como também não
conta com as horas para estudo e pesquisa, para além de sua atividade na situação de ensino, como conta este último
(embora apenas nas boas universidades públicas) (PARO, 2012, p.607).
 
Na prática, o que se tem hoje e que Paro pôde observar é que as necessidades relacionadas ao tempo e ao salário do
professor do ensino fundamental estão aquém de serem atendidas. E, de uma maneira geral, existe a necessidade de
criação de uma carreira específica para esses profissionais. Uma boa gestão da escola na busca de uma educação com
qualidade passa pela gestão do tempo. Desta última, surge a dedicação exclusiva e o plano de carreira docente do
magistério, tendo como foco principal uma nova forma de organização da escola.
 
Concepção de António Nóvoa²
 
Ao analisarmos a obra António Nóvoa – Professores: imagens do futuro presente – observamos que esse autor nos
sugere uma interpretação de como deveria se desenvolver a formação docente. Para tanto, Nóvoa (2009) nos propõe,
inicialmente, um resgate histórico apoiado em suas ideias. Esse autor coloca que, do ponto de vista histórico, o
professor pessoa, sujeito, cidadão, nunca foi devidamente observado, dessa forma, pela sociedade ao seu redor. Assim
aconteceu nos anos 70, onde as preocupações estavam na implantação de uma pedagogia por objetivos. Da mesma
forma, nos anos 80, onde o objetivo estava voltado para as reformas educativas. Já nos anos 90, prevaleceu à busca
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por sistemas mais elaborados de administração e gestão escolar.
No final do século XX, já iniciando o século XXI, começaram a surgir estudos internacionais que, se comparados, davam
um verdadeiro sinal de alerta sobre os problemas de aprendizagem, atrelados já a questões de diversidades e novas
tecnologias. Assim, a partir do século XXI, o professor de sala de aula (e não o professor cidadão) retornou ao centro
dos debates educacionais sobre os temas relacionados às suas competências.
Nóvoa (2009) também apurou que parece existir um consenso discursivo sobre os aspectos que norteiam a profissão
docente. Para chegar a essa conclusão, o autor utilizou-se de dois grupos de pesquisa: o primeiro, composto por
investigadores da formação docente, que buscou retratar com transparência a real função do professor de sala de aula.
O segundo, composto por especialistas/consultores de grandes organizações internacionais como a OCDE³
(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Ao finalizar sua pesquisa o autor observou que é
necessário dar uma maior visibilidade e um maior prestígio ao trabalho desencadeado pelo professor na esfera social. E
como o mesmo discorreu:
 
A inflação retórica sobre a missão dos professores implica dar-lhes uma maior visibilidade social, o que reforça o seu
prestígio, mas provoca também controles estatais e científicos mais apertados, conduzindo assim a uma desvalorização
das suas competências próprias e da sua autonomia profissional. Se não atendermos a este paradoxo dificilmente
compreenderemos algumas das contradições que atravessam a história da profissão docente (NÓVOA, 2009, p. 15).
 
Nóvoa (2009) também observou que existem muitos discursos oriundos de várias áreas do conhecimento que falam
sobre o trabalho a ser desencadeado pela escola e, em consequência, pelo professor. Entretanto, “os professores não
foram os autores destes discursos e, num certo sentido, viram o seu território profissional e simbólico ocupado por
outros membros” (NÓVOA, 2009, p. 16).
Surge, então, a indagação do autor: “Como fazer aquilo que dizemos que é preciso fazer?” (NÓVOA, 2009, p. 17). Essa
colocação nos leva a fazer uma inferência, no sentido de que temos parcela de responsabilidade no desenvolvimento
profissional de docentes. Assim, como resposta a essa pergunta, três medidas são sugeridas pelo próprio Nóvoa (2009),
a saber:
A primeira delas, de que é preciso passar a formação dos professores para dentro da profissão: nesse sentido
refere-se ao trabalho coletivo de uma profissão, conhecimentos integrados e exercício de competências. Como exemplo
pode ser dado o trabalho de um médico graduado com seus alunos estudantes de medicina, no momento em que um
paciente recebe um diagnóstico de patologia do primeiro, realizado em conjunto com os discentes.
A segunda refere-se ao fato de que é preciso promover novos modos de organização da profissão: assim, destaca
processos de integração promovidos pela escola e o mundo profissional, tendo como exemplo parcerias feitas em
ramos da medicina, da engenharia e da arquitetura.
A terceira, de que é preciso reforçar a dimensão pessoal e a presença pública dos professores: nesse contexto,
coloca como sendo um fator decisivo a devida compreensão da profissão docente. Deve-se ter em mente a educação
como um direito, ao contrário de uma obrigação ou constrangimento. Da mesma forma, torna-se interessante observar o
consumismo de cursos oferecidos por entidades diversas e sua real validade e/ou aplicabilidade, sob a pena do
professor estar comprometendo-se com sua atualização profissional, que pode até não ser necessária naquele
momento.
Por fim, reforçando o exposto na terceira medida acima e trazendo o debate para os dias atuais, podemos observar que
“nas sociedades contemporâneas, a força de uma profissão define-se, em grande parte, pela sua capacidade de
comunicação com o público” (NÓVOA, 2009, p. 24). E tentando interpretar com apenas uma palavra sobre o
pensamento de Nóvoa, nós nos lembramos do substantivo Vocação que, segundo o dicionário HOUAISS (2004, p. 765)
significa “disposição natural, tendência, qualquer talento ou dom natural”. É preciso hoje não apenas ser professor, mas
assumir essa identidade no sentido mais amplo da palavra. O processo parece ser complexo. Mas não parece ser tão
complexo assim para um profissional vocacionado... Importante ressaltar também que, nesse processo interativo existe
um movimento dinâmico da ação individual do professor, do aluno e do grupo social. Portanto, uma ação coletiva.
Após termos identificado concepções teóricas de Paro (2012) e de Nóvoa (2009), que versam sobre o desenvolvimento
profissional docente, procuramos unir alguns aspectos que julgamos serem similares. A partir daí, organizamos três
categorias de conceitos que podem ser utilizadas para a formulação de uma política pública de formação de
professores:
- (1) Formação específica e assistência pedagógica:
Paro (2012) e Nóvoa (2009) consideram que a profissão docente exige saberes específicos. O primeiro considera,
inclusive, que “o erro principal que comumente se comete quando se cogita em propiciar condições adequadas ao
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funcionamento da escola fundamental é o de desconsiderar o caráter específico do trabalho docente” (PARO, 2012, p.
599).  Já Nóvoa (2009, p. 17) declara ser preciso passar a formação dos professores para dentro da profissão,
comparando o trabalho docente ao de um médico em consulta diagnóstica, estando presentes o paciente e os alunos
estudantes de medicina. Nesse sentido, o saber médico é um saber específico, igual ao de um professor. Na
comparação ainda podemos dizer que, um médico é o responsável por formar outro médico. De igual maneira deveria
ser o professor.
A formação e a exigência de saberes específicos docentes também já foi objeto de estudo por outros autores, como
Gauthier (2006). Esse autor, na obra - Por uma Teoria da Pedagogia – descreve aquilo que resolveu chamar de
repertório de conhecimentos necessários do professor, ou seja, os saberes específicos de sua formação.
Versando, agora, sobre a projeção a ser dada na assistência pedagógica ao docente, convém ressaltar,
...que os saberes específicos são aprendidos na formação inicial e continuada; segundo, são saberes que diferenciam o
trabalho docente dos demais fazeres, convergindo-o para o campo da especificidade da função; terceiro, os saberes
específicos são renovados e produzidos na práxis (ALVES e ANDRÉ, 2013, p. 10 – grifo nosso).
 Na colocação acima, Alves e André (2013) reforçam e resumem, portanto, as ideias de formação específica (ou
saberes específicos) e assistência pedagógica, trazendo para nossa reflexão a importação da formação inicial e
continuada.
Cabe ressaltar aqui, independente de qualquer outra interpretação a iniciativa do Estado de São Paulo de colocar dois
professores nas salas de aula do ensino fundamental (primeiro e segundo anos), sendo esse segundo professor um
estudante de pedagogia ou de licenciatura. Esse contexto reforça a ideia do professor formar o professor.
- (2) Organização da profissão e tempo:
Paro (2012) observa que deve ser dado ao mestre, agregado a sua carga horária de trabalho, tempo para planejamento
escolar, montar avaliações, receber assessoria pedagógica, dentre outros. Assim, sugere uma carreira para o
magistério, incluída nessa os aspectos julgados necessários para o desenvolvimento profissional e dedicação exclusiva
a uma instituição de ensino.
Nóvoa (2009), por sua vez, reforça a necessidade de um movimento pedagógico organizado pelos próprios professores,
promovendo ideias de mudança que congreguem o desenvolvimento profissional do professor e práticas inovadoras.
Mas faz uma consideração importante: “nada será conseguido se não se alterarem as condições existentes nas escolas
e as políticas em relação aos professores.” O autor também faz menção a necessidade de uma carreira ao colocar ser
“inútil reivindicar uma formação mútua, inter-pares, colaborativa, se a definição das carreiras docentes não for coerente
com este propósito” (NÓVOA, 2009, p. 21).
Na premissa final desse conceito de organização da profissão, a sugestão de uma carreira docente, meritocrática,
similar as já existentes nas carreiras judiciárias e militar, com aspectos bem definidos quanto aos deveres funcionais,
diretamente ligados as condições de trabalho.
(3) Condições de trabalho, dimensão pessoal e pública:
 Paro (2012), no aspecto condições de trabalho, analisa a atividade de trabalho do trabalhador comum (capitalista) e do
professor. O primeiro produz um bem ou serviço, oriundo da sua força de trabalho, originando o seu salário. Do seu
empenho, da sua produtividade, está a origem da maior parte do seu salário. O professor não obtém o seu salário da
mesma forma, na relação direta de produção. Seu trabalho consiste em construir “um ser humano-histórico, cuja
propriedade característica é a subjetividade”  (PARO, 2012, p. 600). O professor ajuda esse indivíduo a construir-se por
intermédio da educação, cria condições de aprendizado para esse indivíduo. Mas, o aluno só irá aprender se ele (aluno)
assim desejar. O professor, mesmo com vontade de ensinar não pode garantir o aprendizado do aluno, o que mostra
uma diferença na relação de trabalho se comparada com a de um trabalhador da esfera capitalista.
Acerca, ainda, das condições de trabalho docentes, assim se pronunciou Alves e André,
[...] você chega: um aluno com frio, com fome, com o diabo no corpo. Você não lança isso em um sistema, num software
e ele te processa [...] Se surgiu uma dúvida, ele não responde, ele continua depositando informação. E eu causo
reflexão para que haja aprendizado. E isso precisa do ser humano. O jeito que você coloca, a escolha dos textos, isso é
só do professor (ALVES e ANDRÉ, 2013, p. 10).
 Portanto, a reflexão acima reforça o conteúdo de Paro (2012), ao tentar descrever aspectos práticos das condições de
trabalho docente. Esse autor ainda nos traga aspectos meritocráticos sobre condições de trabalho. Entretanto,
preferimos relacionar esse termo no item anterior, na parte de organização da profissão.
Nóvoa (2009, p. 22) ao buscar estabelecer aspectos das dimensões pessoal e pública do professor lembra que este
deve ser capaz “de construir um conhecimento pessoal (um autoconhecimento) no interior do conhecimento profissional
e de captar o sentido de uma profissão que não cabe apenas numa matriz técnica ou científica”.
Assim, caberá ao professor reforçar a sua dimensão pessoal, com exercícios diários de reflexão sobre suas próprias
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práticas. A publicidade da função começa a ser ressaltada a partir do momento em que a presença pública do professor
se fizer necessária. E essa dimensão (pública) somente será alcançada no momento em que o interesse público de um
sistema educativo estiver em consonância com o do professor – a educação.
No intuito de proporcionarmos ao leitor uma melhor formatação visual para as concepções descritas, elaboramos o
quadro abaixo:
                                   Quadro nº 1: Mapa sugestivo para formulação de uma política pública.
 

                                  Como fazer uma política pública para a formação de professores?
                                                                        Formação de professores
                   
Nóvoa             
 

                                Saberes específicos Paro

Professor forma
professor
 

________________________________________________________
Assistência
pedagógica
 

Organizar a
profissão
 

________________________________________________________ Tempo
 

Dimensão
pessoal e
presença
pública
 

________________________________________________________ Condições
de trabalho

  Nova política pública (redigida – norma regulada)
   

  Formação específica e assistência pedagógica
   

  Organização da profissão e tempo
   

  Condições de trabalho, dimensão pessoal e presença pública  
Fonte: os autores. Adaptado de Nóvoa (2009) e Paro (2012).

 Considerações finais
Encerrando nossas colocações neste artigo e analisando o quadro em questão podemos identificar, de uma forma
simples, uma ideia para formulação de uma política pública que congrega as ideias dos dois autores em destaque.
Passemos agora a relatar suas características:
- Antes de iniciarmos a formulação de uma política pública, temos que procurar buscar concepções de diferentes
personalidades, com o objetivo de aproximar aspectos norteadores da temática. No nosso caso, a temática definida foi
formação de professores e os autores eleitos para o estudo foram Nóvoa e Paro.
- Depois de identificados os autores, passamos a categorizar, com palavras-chave, suas propostas teóricas.
- Elencadas as palavras-chave, partimos para as aproximações conceituais. Nessa ótica, a categoria por nós
denominada organizar a profissão, de Nóvoa (2009), foi aproximada com a categoria tempo, de Paro (2012), assim
como as demais (professor forma professor – assistência pedagógica) (dimensão pessoal e presença pública –
condições de trabalho).
- As ideias categorizadas nos ajudam a formular uma nova política pública que, depois de feitas as aproximações
conceituais, geraram três ideias que julgamos serem importantes na formulação dessa nova política, ou seja: formação
específica e assistência pedagógica; organização da profissão e tempo; condições de trabalho, dimensão pessoal e
presença pública. A política pública será, então, redigida, elaborada.
Por fim, ao concluir essa discussão, nossa satisfação em termos realizado um estudo acadêmico sobre o tema em
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questão e de expressão relevante. Acreditamos que o texto também pode auxiliar os estudantes em geral que realizam
seus cursos de graduação, de licenciatura e programas de pós-graduação.
Da mesma forma, este conteúdo poderá auxiliar aqueles docentes que têm como ofício funcional propor melhorias em
dada política pública que verse sobre a formação de professores, dentre outras. Nesse escopo, o leitor que desejar
aprofundar-se nos estudos do assunto em tela poderá se utilizar de obras e artigos publicados pelos autores citados e
aperfeiçoar a sua pesquisa.
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