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RESUMO

Este estudo vincula-se à linha de pesquisa Formação e Profissionalização Docente. Tem 
por  objetivo  abordar  as  perspectivas  em  que  são  discutidas  a  formação  e 
profissionalização docente, tendo como base, principalmente, os escritos de Guimarães 
(2004,  2006),  Tardif  (2002),  Charlot  (2005),  Contreras  (2002),  Cunha  (1999),  Lüdke 
(2008),  Nóvoa  (1995,  1999),  entre  outros.  São  abordados  os  aspectos  básicos  da 
formação docente e as perspectivas de profissionalização docente, caracterizadas como: 
(1) Sociologia das profissões; (2) Discurso oficial; (3) Sócio-histórica; e (4) Especificidade 
da  profissão  docente.  A  partir  desses  aspectos  básicos  e  perspectivas,  procura-se 
identificar sob quais aspectos o processo e estágio de formação e profissionalização do 
professorado  brasileiro  podem  inspirar  a  constituição  na  educação,  formação  e 
profissionalização docente do Timor-Leste. A perspectiva metodológica deste trabalho é a 
pesquisa bibliográfica e a perspectiva metódica é a do materialismo histórico-dialético. 
Sob  estas  óticas  metódicas,  procurou-se  fazer  uma  análise  sistemática  da  literatura 
nacional e estrangeira (inclusive documentos dos discursos oficiais), divulgada no Brasil  
sobre o tema, procurando compreender a formação e profissionalização docente no seu 
contexto histórico, procurando associá-la às outras profissões, compreendendo-as na sua 
especificidade e associando-as à realidade da formação docente brasileira e timorense. O 
resultado deste estudo revela que as discussões sobre formação e profissionalização nos 
últimos  anos  no  Brasil  tiveram  maior  ênfase  nas  políticas  educacionais  levando  o 
processo educacional aos interesses ideários políticos-econômicos. Como consequências 
desses interesses, desvinculou-se a educação de seus objetivos principais, contribuindo 
para sua desqualificação e vulnerabilidade dos docentes. O movimento para ressignificar 
surgiu, principalmente por meio do contexto acadêmico, dando importância à valorização 
da  construção  de  conhecimentos  e  dos  profissionais,  envolvendo  aspectos,  como:  a 
redefinição da profissão do professor, sob a perspectiva de sua especificidade, chamando 
a atenção para a necessidade de melhoria do seu estatuto profissional. No âmbito destas 
discussões, procurou-se identificar contribuições dessas perspectivas teóricas que podem 
inspirar a educação, formação e a profissionalização docente no Timor-Leste. 

Palavras-chave: Educação; Formação docente; profissionalização docente; Professores 

do Timor-Leste.


