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Aspectos	da	e	para	a	valorização do/a	professor/a	da	
Educação Básica

• Qualidade	da	formação	Inicial	e	Continuada	
(formação	acadêmico-profissional)
• Carreira	Docente
• Remuneração
• Condições	de	trabalho
• Infraestrutura	das	escolas
• Cultura	do	valor	da	profissão

PROFESSORES	NO	BRASIL:IMPASSES	E	DESAFIOS
Gatti	e	Barretto,	2009.



Imaginário...

Escola de Atenas



Escola dos anos 20 a 60



Filme Tempos Modernos, 1936
Charles Chaplin
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Escola dos anos 70, 80...

Com olhos de criança
Francesco Tonucci, 1997



Livro: Cuidado, Escola, 1986



Primeira escolas: Escribas, três mil anos atrás,
escavação arqueológica na Suméria

A lógica que estrutura as salas de aula e como ensinar é a mesma!
Gustavo Fischmann - 2013





Nóvoa (1995) propõe um triplo movimento na formação que 
envolve três dimensões que possibilitam a construção da 

identidade docente: 

• o desenvolvimento pessoal (produzir a vida do professor,
com pensamento autônomo, autoformação participada e
investimento pessoal);

• o desenvolvimento profissional (produzir a profissão
docente em uma dimensão coletiva, valorizando os saberes,
com autonomia contextualizada e participação na
implementação de políticas públicas);

• o desenvolvimento organizacional (produzir a escola
como um verdadeiro ambiente educativo, em que trabalhar e
formar adquirem uma só dimensão, percebendo-a como um
espaço não só de trabalho, mas de estudo e (re)construção do
conhecimento docente e discente).



Espaços	iniciais	de	formação

•No Brasil e no Uruguai, a formação inicial ainda pode

acontecer em nível médio, no Curso Normal. Na maioria

dos países da América Latina, segundo Vaillant (2007), as

antigas escolas normais se transformaram em Institutos

Superiores ou Universidades com carreiras de 2 a 6 anos

de duração, cujo requisito para ingresso é que o candidato

tenha completado o ensino médio.



• Para Diniz-Pereira (2008), a formação acadêmico-

profissional reafirma-se na necessidade de formação em

um local de nível superior em que se tenha a pesquisa

como um núcleo básico.

•O autor considera que a formação é uma das etapas do

processo da profissionalização, como o meio pelo qual

uma ocupação adquire um número significativo de

atributos do modelo profissional. Deixa de ser uma

ocupação e passa a ser uma profissão.



•Lüdke e Boing (2004, p. 3):

•“De que profissão estamos falando quando tratamos

do magistério? Hoje, sua preparação pode ser feita

em diferentes instituições formadoras, até mesmo de

níveis de ensino diferentes”.

•Consideram que a falta de uma identidade do

espaço formador é apenas uma das dificuldades para

o entendimento do magistério como uma profissão.



Alguns	aspectos	críticos	à	valorização	docente
• baixa	atratividade/prestígio	da	carreira;

• ausência de planos de carreira (remuneração inadequada/falta de definição

de rotas claras na progressão funcional/política de incentivos –

remuneratórios/não remuneratórios);

• ambiente	escolar	não	motivador;

• condições	de	segurança	e	saúde	no	trabalho;	

• conservadorismo/inadequação	dos	cursos	de	formação	inicial;

• formação	dos	formadores;

• fragmentação/fragilidade	das	ações	de	desenvolvimento	profissional	

permanente;

• percepção,	pelo	professor,	de	seu	espaço	de	autonomia	e	de	seu	papel	

como	força	humana,	social,	política;



Professores/as	no	Quadro	Geral	de	Empregos	no	Brasil

•83% dos empregos do magistério estão na
esfera pública.

•77% constituem postos de trabalho ocupados
por mulheres.

PROFESSORES	NO	BRASIL:IMPASSES	E	DESAFIOS
Gatti	e	Barretto,	2009.



• Ampliação	da	relação	entre	comunidade,	universidade	e	
escola	básica

• Relação	entre	ensino-pesquisa-extensão-gestão
• Democratização	da	permanência	dos	estudantes	em	toda	
a	sua	trajetória	acadêmica,	desde	a	Educação	Básica	até	a	
Educação	Superior

• Mais	espaços-tempos	para	a	formação	e	qualificação	dos	
docentes

• Valorização		da	profissão	docente;
• Escola	ser	um	espaço	de	estudo	e	de	trabalho
• Não	apenas	DENUNCIAR,	mas	também	ANUNCIAR
• Não	perder	a	UTOPIA	por	uma	educação	de	qualidade	
social...



Reflexões Finais

Entre os desafios atuais para a efetivação da valorização e  da 
formação acadêmico-profissional dos/as professores/as está a 
sua prioridade nas agendas governamentais como política de 

Estado, em que a universidade e a escola pública também 
sejam convidadas a dialogarem sobre decisões e ações políticas 

referentes à temática.

Fica, então, a reflexão sobre a produção das políticas públicas 
de educação desafiada a dialogar com os/as pesquisadores/as, 

os/as educadores/as e os/as cidadãos/ãs: a política de 
valorização do magistério público no Brasil e no Uruguai teve 

avanços, mas suficientes?


