«Uma das tarefas fundamentais de todas as sociedades humanas
organizadas é a transmissão, de geração em geração, de um modo
colectivo de viver e de compreender o mundo, é a reprodução de
um conjunto de normas sociais através das quais os homens dão
forma à sua existência. (…)
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O processo de profissionalização da actividade docente organiza-se
em torno de:
Um eixo central:
A evolução do estatuto social e económico dos professores,
bem como do conjunto das relações que mantêm com os diferentes
grupos sociais. Esta questão é indissociável do problema da
identidade profissional dos diversos grupos de professores.

Duas dimensões:
A construção de um corpo de conhecimentos e de técnicas
próprio e específico da profissão docente, corpo que está em
constante reelaboração.
A organização (explícita ou implícita) de um conjunto de
normas e de valores que devem pautar o exercício da profissão
docente e mesmo a actividade quotidiana dos professores.
Quatro etapas:
Exercício a tempo inteiro (ou como ocupação principal) da
actividade docente, constituindo o ensino o modo de vida de um
grupo profissional cada vez mais especializado, os professores.

Mostra
bibliográfica
10.2018

Estabelecimento de um suporte legal para o exercício da
actividade docente, nomeadamente através da imposição legal de os
professores possuírem uma licença (e/ou um diploma) do Estado
para poderem ensinar.
Criação de instituições específicas para a formação de
professores, que têm como missão transmitir aos futuros
professores os conhecimentos e as técnicas, as normas e os valores,
próprios da profissão docente, através de um “roletransition” (passagem do papel de aluno ao papel de professor) e não
de um “role-reversal” como a maioria das outras profissões.
Constituição de associações profissionais de professores,
normalmente com características sindicais, que desempenham um
papel fulcral no desenvolvimento de um espírito de corpo e na
defesa do estatuto socioprofissional dos professores.»
Nóvoa, A. (1987). Do Mestre-Escola ao professor do ensino
primário: Subsídios para a história da profissão docente em
Portugal (séculos XV-XX). Análise Psicológica, 5, 413-440.
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