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Resumo. A formação de professores, tanto inicial como continuada, é chamada a responder a 
inúmeros desafios, muitas vezes, não contestados durante o processo de formação, mas que 
precisam ser trazidos para o centro das discussões para que ganhem seus próprios sentidos. Nessa 
linha, torna-se relevante considerar a narrativa dos futuros professores sobre os caminhos que os 
levaram a escolher tal formação, bem como suas angústias, expectativas e dificuldades em 
permanecer atuando na profissão escolhida. Tais narrativas, que se constituem como dados 
essenciais para a perspectiva da pesquisa privilegiada nesse estudo, surgem não como material 
estático, mas, sim, como dispositivo capaz de promover o entrecruzamento de histórias vividas por 
cada um dos sujeitos, individual e coletivamente, em uma verdadeira rede de experiências, nas quais 
cada história narrada é única e contribui para a compreensão de todas as outras que formam o 
corpus da pesquisa, não sendo possível desconsiderar nenhuma delas. Benjamin (1996) contribui 
com o entendimento dessa perspectiva quando defende que “o cronista que narra os 
acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de que 
nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história (p. 223)”. O mesmo 
pode ser dito sobre o cotidiano dos professores que se exibe cercado de imagens, vozes, 
acontecimentos e representações, tornando suas histórias únicas e carregadas de aprendizados e 
experiências que devem ser trocadas e confrontadas. No que tange ao percurso inicial de cada um 
desses profissionais, os diferentes modos de inserção na profissão docente levam a compreender o 
status quo da formação e do trabalho e a buscar outras possibilidades de significação dos itinerários 
vividos e de melhoria dos que ainda estão em processo de construção. Os estudos realizados por 
Gatti, Barreto e André (2011) e André (2015) sobre a formação inicial de professores têm apontado 
muitos desafios, principalmente, no que diz respeito às diferentes propostas curriculares a que os 
alunos e as alunas são submetidos, algumas privilegiando as disciplinas de fundamentos e outras as 
matérias pedagógicas, evidenciando, em muitos casos, certo descompasso entre a teoria e a prática. 
Diante do exposto, considerando o objeto de pesquisa, o objetivo deste painel é problematizar a 
formação inicial de professores, a partir da voz dos sujeitos envolvidos, identificando formas de 
maior ou menor adequação dos planos de formação às expectativas dos estudantes que, no Brasil e 
em Portugal, escolhem ser professores. Parte-se da premissa que, nessa escolha, os envolvidos 
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constroem seus próprios sentidos sobre o que é ser professor, como é ser professor e para que ser 
professor, além de como a formação pode ajudar a responder a tais questionamentos. Assim sendo, 
articulam-se duas pesquisas de natureza qualitativa, sendo que a primeira teve como campo de 
investigação duas universidades brasileiras, uma pública e outra privada, como também uma 
universidade portuguesa, na qual os sujeitos investigados foram ouvidos sobre as razões de escolha 
do curso de Pedagogia (Brasil) e Educação Básica (Portugal) e o modo como os percursos de 
formação se ajustaram às suas expectativas. É importante destacar que nessas pesquisas os futuros 
professores ocupam um lugar de destaque, uma vez que são eles os que melhor podem falar sobre 
seus processos de formação e o que, realmente, esperam desse processo. Os dados foram recolhidos 
a partir de relatos, com apresentação de um tópico inicial, atendendo aos pressupostos teóricos e 
metodológicos da pesquisa narrativa e histórias de vida na linha de Nóvoa e Finger (2010), 
precursores desse aporte. Para tanto, o instrumento metodológico foi a entrevista narrativa, a partir 
das contribuições de Jovchelovitch e Bauer (2015). A segunda pesquisa a ser apresentada reporta-se 
ao movimento de se pensar os processos de formação dos professores como parte da discussão mais 
ampla em políticas públicas, cujo foco incidiu, especialmente, sobre a formação continuada, 
verificando e refletindo como as políticas governamentais ajudaram a construir consensos e 
dissensos para a formação permanente e a carreira dos professores. Para tanto, são analisados os 
Planos de Educação, particularmente, nas sessões que se referem à formação e valorização de 
professores, confrontando o previsto e o que tem sido realizado nas redes públicas, a partir da 
análise da situação dos profissionais da educação apresentada nos relatórios oficiais. No que 
concerne à análise dos Planos de Educação, os procedimentos teórico-metodológicos identificam o 
estudo como uma pesquisa de natureza bibliográfica, destacando-se como fontes principais os 
documentos legais em vigor, tendo como pressuposto a concepção de Ozga (2000) sobre políticas 
educacionais, entendidas como processos. Essa abordagem facilita a investigação porque permite 
acessar o desenvolvimento e aplicação das políticas educacionais por parte do governo, observando 
suas ressonâncias no nível macro e micro, nos sistemas de ensino em que foram implementadas. Os 
resultados dos estudos que compõem o painel em pauta evidenciam duas vertentes de discussão, 
sendo que se destacam, inicialmente, como dados recolhidos da pesquisa envolvendo narrativas, as 
novas perspectivas dos estudantes sobre as razões de escolha da profissão docente, bem como sobre 
os percursos de formação realizados. A segunda pesquisa abordada, ao confrontar os dados oficiais 
apresentados sobre a formação e valorização de professores ao previsto nos Planos de Educação, 
demonstrou que para alcançarmos uma articulação de ações políticas que conduzam a uma 
valorização dos profissionais da educação e, como consequência, uma melhoria da educação pública, 
é preciso implementar um sistema público de formação dos profissionais da educação, capaz de 
contemplar a formação inicial, condições de trabalho, salário e carreira e formação continuada, 
assim como condições de melhoria da qualidade da Educação Básica, na perspectiva de construir 
uma política de profissionalização e valorização do magistério para os profissionais da educação. 
Nesse sentido, também se verifica a necessidade de ações imediatas e constantes para os 
profissionais da educação, entre elas, Formação continuada; Pós-graduação para todos os 
professores; Fórum permanente e políticas de valorização salarial; Plano de Carreira; Qualificação 
profissional; Fórum permanente de discussão das condições de trabalho; Repasse e aplicação de 
recursos para a formação inicial e continuada; Formação dos gestores; assim como outros temas que 
são destacados em Lei, mas que ainda não lograram efetividade nas políticas públicas, tornando 
realidade os ordenamentos jurídicos. O estudo proposto pretende analisar e discutir, a partir de 
elementos teórico-empíricos, a incorporação e apropriação dos objetivos e metas nas políticas 
educacionais e os sentidos e significados que as reformas dos sistemas de ensino promovem na 
escolarização básica. Estes resultados permitem problematizar e iluminar políticas e práticas de 
formação inicial e continuada de professores no Brasil e em Portugal. Nessa linha, a articulação das 
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pesquisas citadas e a integração de seus resultados demonstram, numa lógica comparativa, que, 
apesar das diferenças, identificam-se pontos comuns entre as realidades dos dois países, 
possibilitando levantar questões que permitem refletir sobre a profissão docente na época que 
vivenciamos e que podem influenciar futuros estudos sobre a mesma temática.  

Palavras-chave: Formação de Professores, Investigação Qualitativa, Pesquisa Narrativa, Planos de 
Formação. 

Recursos Necessários: sala com vídeo projetor, internet. 

1- Breve contextualização do tema: 
A formação de professores, tanto no Brasil quanto em Portugal, tem sido atravessada por 
inúmeros desafios em relação à sua natureza, organização e aos próprios sentidos pelos 
sujeitos envolvidos a ela atribuídos. Em ambos os países, há uma discussão em torno da 
estreita articulação entre a formação e o trabalho docente, assim como do resultado dessa 
com a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, o que leva a pensar na necessidade 
premente de enriquecimento dos processos de formação, que também têm continuidade na 
atividade docente.  

2- Objetivos: 
 Trazer para o centro das discussões a perspectiva de formação e trabalho dos futuros 

professores; 
 Refletir sobre tais perspectivas a luz de políticas públicas concretas. 

3- Dinâmica/estratégia: 
a. Apresentação (Dinâmica de Grupo) – 10m: 
b. Exposição Teórica do tema (definir o conteúdo e o tempo de intervenção de cada 

membro) – 10 m cada membro  
c. Aplicação em outros contextos – 15m 
d. Discussão – 30m 

 O painel será organizado a partir da apresentação do tema e objeto de 
pesquisa: 

 A formação de professores;  
 A contextualização dessa formação no Brasil e em Portugal; 
 O referencial teórico: principais autores que fundamentam a 

discussão; 
 A fala dos futuros professores no Brasil e em Portugal; 
 As políticas públicas instituídas e instituintes;  
 A articulação das perspectivas apresentadas e as políticas públicas. 

4- Aplicação da proposta na realidade/exemplos práticos; 
5- Resultados esperados. 

 Reflexão e redefinição de alguns perscursos de formação a partir da leitura, análise e 
interpretação dos dados.  

 Desocultação das vozes emergentes de quem decide ser hoje professor, 
identificando razões, motivos e perceções.  

 Problematização do enquadramento dos diferenciados processos de formação de 
professores, respondendo a uma sociedade de dúvidas, incertezas e diversidade. 
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