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O terceiro número de Pensar a Educação em Revista apresenta um balanço 

bibliográfico sobre o tema “História da Educação e Formação de Professores”. O 

desafio proposto considera tanto a historicidade da problemática formação docente 

como as diferentes ciências e áreas investigativas que se dedicam a estudar a questão, 

evidenciando a complexa localização da temática, situada na encruzilhada de diferentes 

campos investigativos. 

Pensar a formação docente no Brasil é pensar a própria configuração do campo 

educacional no país, e o estatuto do ser professor, ou seja, a constituição de uma 

categoria profissional. O fazer-se professor/professora é indissociável da ideia de 

formação. Mas por onde começar?  

O pesquisador português António Nóvoa (1987) propõe uma entrada a partir do 

próprio conceito de profissão, articulando quatro processos imbricados na configuração 

da profissão docente. Assim, o processo de profissionalização envolve primeiramente a 

prática de determinada atividade em tempo integral ou, ao menos, enquanto ocupação 

principal. A questão da profissionalização só se coloca a partir do momento em que 

certo domínio social é ocupado por um conjunto de indivíduos que lhe consagram a 

maior parte do seu tempo de trabalho, buscando dessa forma sua subsistência. Para além 

disso, Nóvoa ressalta a importância da criação, pelas autoridades públicas ou estatais, de 

um suporte legal para o exercício da atividade, sob a forma, por exemplo, de uma 

licença ou diploma. Esse segundo processo é particularmente importante para as 
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profissões de tipo burocráticas porque define um quadro legal de acesso à profissão. 

Normalmente, esse quadro estabelece as condições necessárias, principalmente as que 

se relacionam com as competências exigidas para o ingresso na profissão, bem como 

institui procedimentos de recrutamento bem definidos. A definição do conteúdo dessas 

competências seria objeto de disputa entre o Estado e os diferentes grupos profissionais. 

Outro aspecto do processo supõe o estabelecimento de procedimentos para a 

aquisição de um corpo de saberes e de saber-fazer próprio da profissão, através de uma 

formação específica, especializada e longa. E por fim, Nóvoa se indica a organização de 

associações profissionais com múltiplos objetivos: definir as normas de acesso à 

profissão; controlar seu exercício; permitir a demarcação, a preservação e o alargamento 

do campo social de exercício da profissão; defender os interesses socioeconômicos e 

profissionais dos seus membros. Com isto, a ideia de formação está intimamente ligada 

ao fazer-se professor. 

Após 180 anos de institucionalização da primeira Escola Normal brasileira, 

quais os lugares, as formas, os embates e os sujeitos responsáveis pela tarefa de formar 

o professor no Brasil? Como a temática se constituiu em objeto de investigação? 

No texto desta edição, intitulado Formação de professores: demandas do 

passado e desafios do presente, a professora Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas 

assume o desafio de percorrer os caminhos referentes à formação docente, numa 

perspectiva histórica, trilhando os caminhos e rastros da produção no campo da história 

da educação sobre a temática, com destaque para a indicação de 10 autores, que em 

diferentes momentos, produziram trabalhos importantes para pensar a questão proposta: 

Tanuri (2000), Vilela (2004), Gouveia (2001), Moraes (2014), Werle (2011), Mendonça 

(2008), Bueno (2006), Freitas (1999), Scheibe (1999), Xavier (2014). 

 A compreensão histórica do processo de formação de professores e professoras 

no Brasil é um movimento necessário e importante, no sentido de dar visibilidade à luta 

dos sujeitos, no passado e no presente e nas palavras da própria autora “As trajetórias de 

professores e professoras, os escritos de autoria docente, as associações profissionais, os 

impressos pedagógicos, os concursos, as formas de seleção e de fiscalização, as lutas e 

conquistas da categoria, tornaram-se objetos relevantes para a História da Educação”. 

O artigo escrito por Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas propõe e instiga a 

reflexão, evidenciando também, a importância adquirida pela temática no campo da 

história da educação, em um movimento de constante aprofundamento teórico 

metodológicos das análises, das fontes e das abordagens em relação ao objeto. 
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Deixamos o convite a uma boa leitura e convidamos a todos a fazerem bons usos 

do material disponível para pesquisa.  
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