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RESUMO 
 

A pesquisa teve como objeto de estudo a docência nos anos iniciais do ensino fundamental e a 
construção da polivalência. Tomamos a polivalência como organização curricular de atuação 
do docente dos anos iniciais do Ensino Fundamental, caracterizando-a como elemento 
constituinte da profissionalidade docente do profissional que atua nessa etapa de 
escolarização. Partimos do pressuposto de que, para os discursos oficiais, o domínio do 
conteúdo das disciplinas de referência seria um elemento definidor de uma profissionalidade 
polivalente de qualidade. Assim, tivemos como objetivo geral compreender a constituição da 
profissionalidade docente polivalente destacando a relação entre os conhecimentos das 
disciplinas de referência e os conhecimentos didáticos pedagógicos. Esse objetivo foi 
norteado por duas questões de estudo: quais são os elementos configuradores/estruturantes da 
especificidade da docência polivalente? Que relação se apresenta entre os conhecimentos das 
disciplinas de referência e os conhecimentos didáticos pedagógicos na construção da 
profissionalidade polivalente? Procuramos caracterizar essa construção tanto em nível macro 
como microssocial baseando-nos numa abordagem qualitativa de corte crítico-dialético. 
Participaram da pesquisa um total de quarenta e oito (48) professoras da Rede Municipal de 
Ensino de Recife (RMER), entre respondentes de vinte e um (21) questionários, participantes 
de duas entrevistas-piloto e vinte e cinco (25) integrantes de grupos focais. Os protocolos 
obtidos pelos instrumentos foram submetidos à Análise de Conteúdo Temática, na perspectiva 
de Bardin (1979). Assim, a investigação pôde identificar três elementos estruturantes da 
profissionalidade polivalente: a relação escola e sociedade, a organização do trabalho 
pedagógico e a relação professor aluno. Apesar de considerarmos que estes se constituem 
como elementos comuns e inerentes à profissionalidade docente no contexto da polivalência, 
eles assumem tanto uma relação diferenciada como uma caracterização própria. De modo 
geral, esses elementos expressam ambiguidades na construção da polivalência, dispostas nas 
antinomias: uma, entre uma profissionalidade restrita em confronto com uma 
profissionalidade extensa; outra, entre uma polivalência plena e uma polivalência reduzida; 
outra, ainda, entre a profissionalização e a desprofissionalização e entre a díade valorização e 
desvalorização. A partir dessas ambiguidades, as professoras construíram a noção de 
polivalência ampliada, portanto, não restrita ao âmbito da indicação de uma caracterização de 
sua ação pela via da habilitação para o ensino dos conteúdos disciplinares de cada área de 
conhecimento. A partir dessa noção foram propostos outros formatos da polivalência que 
dariam destaque a um caráter colaborativo de que esta se revestiria. Desvela ainda os limites 
das condições concretas do trabalho polivalente. Dessa caracterização mais ampla dos 
elementos estruturantes, identificamos que a relação entre os conhecimentos das disciplinas 
de referência e os conhecimentos didáticos pedagógicos é estabelecida ora de forma 
distanciada, ora apresentando uma maior proximidade. A análise referenda, assim, a tese de 
que a profissionalidade docente é instituída numa dinâmica de interação entre os elementos de 
regulação social da profissão e as formas subjetivas do sujeito que se faz professor, 
implicando, nesse contexto, uma forma particular do professor polivalente de relacionar 
aqueles conhecimentos. 
 
Palavras-chave: Profissionalidade docente, Polivalência, Ensino Fundamental. 
 

 



 

ABSTRACT 
 
The study object of this research wasteaching in the early years of primary school and the 
construction of versatility. We considered the versatility as an organization of the curriculum 
of teacher’s conduct, by characterizing it as a constituent element of the professional’s 
teaching skills, whichoperates directly at this stage of school period. We assumed that, for 
officialspeech matters, the command of the reference subject content would be a defining 
element of a quality versatile teaching skill. Thus, our overallobjective was to understand how 
the versatile teaching skill was formed highlighting the connection between the knowledge of 
reference subjects and didacticpedagogical knowledge. This objective was guided by two 
study questions: what are the “configurator/structural” elements of the specificity of the 
versatile teaching skill?What connection represents the knowledge of reference subject and 
didactic pedagogical knowledge? We tried to characterize this construction both in a micro 
and macro social level based on a qualitative approach of critical-dialectal. Forty eight (48) 
public school teachers of Recife (RMER) have participated in this research, amongthem there 
were twenty one (21) who answered a questionnaire, participants of two pilot interviews and 
twenty five (25)who were members of focal groups. The protocols obtained from that were 
submitted to a Themed Subject Analysis, according to Bardin’s (1979) view. Therefore 
through this research we were able to identify three structural elements of versatile teaching 
skill: the school-society relationship, the organization of the teaching work and the 
teacher-student relationship. Despite consideringthese elements as part of common and 
inherent in the teaching skill, in the context of versatility, they assume both a differentiated 
relation and a very own characterization. Generally, this elements express ambiguities in the 
construction of versatility, arranged in the antinomies: one, between a restricted professional 
skill and an extendedprofessional skill;other between a full versatility and a reduced 
versatility: and yet another one between professionalizationand non-professionalization and 
between the dyad valuation and devaluation. From these ambiguities, teachers built the notion 
of enhanced versatility, therefore, not restricted to an indication of characterization of its 
action viaqualificationto teach the disciplinary subjects in each area of knowledge. From this 
notion other versatilityformats were proposed that would highlight a collaborative character. 
It also unravels the limitations of the concrete conditions of versatile work. In this further 
characterization of structural elements, we identify the relation between the knowledge of 
reference subjects and the knowledge of didactics teaching, which can perceived sometimes 
distant and other times very close. The analysis supports the thesis that professional teaching 
skill is established in a dynamic interaction between the work elements of social regulation 
and the subjective forms from the person playing the role of the teacher, implying the 
particular form of the versatile teacher to link those knowledge.  
 
Keywords: Teaching Skills, Versatility, Primary School 



 

RÉSUMÉ 

 
La recherche a eu comme objet d’étude l’enseignement  dans les premières années de l’école 
primaire et la construction de la polyvalence. Nous avons considéré la polyvalence comme 
une organisation du curriculum et de la  manière d’agir de l’enseignant, en la caractérisant 
comme un élément qui constitue la professionnalité enseignante du professionnel qui joue 
directement dans cette étape de scolarité. Nous avons supposé, pour les discours officiaux, 
que la maitrise du contenu des disciplines de référence serait un élément lequel définirait une 
professionnalité polyvalente de qualité. Ainsi, notre objectif général a été comprendre la 
constitution de la professionnalité enseignante polyvalente en soulignant la relation entre les 
connaissances des disciplines de références et les connaissances didactiques pédagogiques. 
Cet objectif a été guidé par deux questions d’étude : quels sont les éléments 
configurateurs/structurants de la spécificité de l’enseignement polyvalent ? Quelle relation se 
présente entre les connaissances des disciplines de référence et  les connaissances didactiques 
pédagogiques dans la construction de la professionnalité polyvalente? Nous avons essayé de 
caractériser cette construction tant au niveau macro comme microsocial basé sur une approche 
qualitative de coupure critique-dialectique. Quarante huit (48) enseignants du réseau public de 
Recife (RMER) ont participé à la recherche,  parmi des répondants à vingt-et-un (21) 
questionnaires et des participants à deux entretiens-pilote et vingt-cinq (25) membres des 
groupes focaux. Les protocoles obtenus par les instruments ont été soumis  à une analyse de 
Contenu Thématique, dans la perspective de Bardin (1979). Donc, à partir de l’enquête on a 
pu identifier trois éléments structurants de la professionnalité polyvalente : la relation école 
et société, l’organisation du travail pédagogique et la relation professeur élève. Malgré la 
considération de ces trois comme des éléments communs et inhérents à la professionnalité 
enseignante, dans le contexte de la polyvalence, ils assument à la fois une relation différenciée 
et une caractérisation propre. En général, ces éléments expriment des ambigüités dans la 
construction de la polyvalence, mises dans les antinomies : d’abord entre une professionnalité 
restreinte contre une professionnalité étendue ; puis entre une polyvalence pleine et une 
polyvalence réduite, et puis encore  entre la professionnalisation et la déprofessionnalisation 
et entre la dyade valorisation et dévalorisation. À partir de ces ambigüités, les enseignants ont 
construit la notion d’une polyvalence prolongée sans toutefois se limiter à l’indication d’une 
caractérisation  de son action à travers de l’habilitation pour l’enseignement des contenus 
disciplinaires de chaque domaine d’étude. À partir de cette notion d’autres formats de 
polyvalence ont été proposés lesquels mettraient en évidence le caractère collaboratif. Cela 
révèle aussi les limites des conditions concrètes du travail polyvalent. Dans cette 
caractérisation plus ample des éléments structurants, on identifie la relation entre les 
connaissances des disciplines de référence et les connaissances didactiques pédagogiques 
parfois établies d’une manière distante, parfois d’une manière plus proche. L’analyse 
approuve donc la thèse que la professionnalité enseignante est établie dans une dynamique 
d’interaction entre les éléments de réglementation sociale de la professionnalisation et les 
formes subjectives de la personne qui joue le rôle de l’enseignant. Dans ce contexte, cela veut 
impliquer une forme particulière de l’enseignant polyvalent de relier ces connaissances. 
 
Mots-clés : Professionnalité enseignante, Polyvalence, École Primaire. 
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INTRODUÇÃO 

 

A profissionalidade do professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental torna-se 

intenção de pesquisa a partir de nossa própria experiência de professora atuante nesse nível de 

ensino, mas também em função de nossa vivência como integrante do Núcleo de Estudos e 

Pesquisa de História e Educação em Pernambuco – NEPHEPE –1, bem como do Núcleo de 

Formação de Professores e Prática Pedagógica, vinculado ao Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco quando da realização do curso de 

Mestrado. As experiências e aprendizagens adquiridas nestes espaços de estudo e práticas 

investigativas contribuíram para pensarmos a profissionalização/formação docente como 

construção histórica e analisarmos criticamente discursos que insistem em naturalizar 

aspectos do ser professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Dessa forma, a construção de nosso objeto de estudo surge de nossa trajetória 

profissional como docente em turmas dos anos/séries2 iniciais o Ensino Fundamental. Essa 

trajetória se inicia com a formação em nível médio, no antigo Curso de II Grau Magistério, e 

com a atuação em escolas privadas de pequeno porte na cidade do Jaboatão dos Guararapes- 

Pernambuco. Posteriormente, o exercício profissional passa a se realizar em paralelo com a 

formação em nível superior, no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco. 

Logo em seguida, nosso exercício profissional se desloca para a escola pública da Rede 

Municipal de Ensino do Recife – RMER, o que consideramos ter sido um marco para 

repensar nosso modo de ser e estar na profissão docente.  

Desde então, questionamo-nos sobre como tem sido nossa atuação nas turmas dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Paralelamente, junto a docentes do curso de Pedagogia 

durante a formação e, posteriormente, já então titulada, discutíamos as recentes políticas, os 

programas e as propostas curriculares que se voltaram, nos últimos anos, para a qualificação 

dos professores que atuam nesse nível de ensino da Educação Básica. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional − LDB 9394/96, o Referencial para a Formação de Professores 

                                                 
1 Este núcleo foi fundado em 1992. Até 2002, passou por um período de “hibernação” quando então foi 

retomado, sob a direção das professoras Ana Maria de Oliveira Galvão e Leda Sellaro, com a denominação de 
NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO. Desde 
2007, assumiu sua coordenação do NEPHEPE a Profa. Maria Thereza Didier, cuja estrutura atual agrega duas 
grandes linhas de pesquisa: a História da Educação e o Ensino de História. 

2 Até a promulgação da LDB 9394/96, esse nível de ensino esteve baseado no regime seriado, daí o uso do termo 
“séries”. Atualmente, a possibilidade apontada na lei da organização curricular em ciclos divididos em anos de 
estudos acabou por inserir na literatura educacional o uso do termo “anos”. Desta feita, em nosso texto 
usaremos o último termo. 
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da Educação Básica, o FUNDEF − posteriormente FUNDEB, os Parâmetros Curriculares para 

o Ensino Fundamental, a Lei de ampliação para nove anos do Ensino Fundamental − Lei nº 

10.172, de 9 de janeiro de 2001 − e a Proposta Curricular da RMER são alguns exemplos de 

políticas que analisávamos. Indagávamo-nos em que medida todas essas orientações exerciam 

influência sobre minha própria prática e, de forma mais abrangente, como nesse contexto se 

constituía uma nova forma de ver e ser docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Assim, o tema da presente pesquisa emerge de nossas inquietações sobre a docência 

nesse nível de ensino, especificamente aquelas relacionadas ao movimento de 

profissionalização docente no contexto das reformas educativas. Estas desencadearam uma 

busca pela sistematização de um repertório de conhecimentos que constituiriam um saber 

profissional, destacando o papel do professor da fase inicial de escolarização.  

Nesse sentido, preocupa-nos, nesse debate, a realização de uma discussão de caráter 

geral sobre a profissão docente, que se iniciou nos anos de 1980 do século XX e trouxe como 

grande contributo a abertura de um campo de estudo e prática da formação de professores. 

Gerou também um número significativo de estudos e pesquisas que procuraram destacar: o 

que é ser professor? Quais são os saberes que o constituem como profissional? Como se 

forma um professor? (MONTERO, 2001). Porém, na trilha das contribuições dessas 

pesquisas, interessa-nos focar a docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental no 

contexto da polivalência. Denominamos, assim, a polivalência como organização do trabalho 

escolar docente, caracterizando-a como elemento constituinte da profissionalidade daquele 

que atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental, associando-a à profissionalidade 

polivalente. 

Dessa forma, problematizamos que, apesar de toda essa produção sobre o que é ser 

professor e a relação deste com as políticas de formação e profissionalização, pouco se tem 

discutido sobre a condição do docente dos anos iniciais ser aquele que leciona todas as áreas 

de conhecimentos do currículo da educação básica3. Uma das questões que sempre nos 

instigou nesse contexto foi: quais seriam os saberes que caracterizam o professor polivalente?  

Sá-Chaves (2001), por exemplo, chama-nos a atenção para a dimensão do 

“conhecimento de conteúdo”. Este se complexifica no contexto do que chama 

“monodocência” – um mesmo professor assegurando a docência de todas as áreas do 

                                                 
3 Segundo estudo exploratório realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), com base no Censo de 2007, esse professor leciona cinco ou mais disciplinas. Recebe nesse 
documento também a denominação de “Professor unidocente”, de onde a designação de professor 
multidisciplinar é caracterizado como aquele profissional que trabalha em todos os campos do conhecimento, 
ministrados nas várias disciplinas do currículo escolar. Porém, preferiremos usar o termo polivalente em nossa 
pesquisa porque o consideramos mais comumente utilizado no meio educacional brasileiro. 
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conhecimento, ministradas num dado nível de ensino – principalmente porque tal afirmação 

comporta a hipótese de que esse profissional deve atender a uma grande variedade de saberes, 

de forma a apresentar elevados níveis de rigor e atualidade científica.  

Daí nosso interesse por tentar compreender como se configura essa docência marcada 

pela polivalência, construída historicamente mediante a organização histórica da escola 

básica4. Apresenta como exigência funcional-legal para o professor a incumbência de lecionar 

todas as áreas de conhecimento estabelecidas pelo currículo já desde a sua formação inicial. 

Por exemplo, no interior da própria formação de professores, estabelece-se uma divisão entre 

cursos e níveis: curso Normal Médio e licenciatura em Pedagogia, ambos preparatórios para o 

magistério polivalente, e as licenciaturas diversas, formando para o magistério em uma única 

área de conhecimento. Essa condição é replicada nos processos de recrutamento por 

concursos públicos de professores, como também na regulamentação da carreira por meio de 

todo um aparato legal que a rege, inclusive os planos de cargos e carreira. 

A profissão docente, assim como a polivalência nos anos iniciais da escolarização, não 

é e nem foi um processo natural. Estes resultam de relações históricas, sociais e culturais, 

marcadas por concepções de homem, educação e sociedade que se desenvolveram ao longo 

dos tempos. Assim, nossa análise se insere no campo da profissionalização docente, 

considerando a relevância de ir além das exigências meramente legais da formação, uma vez 

que julga como importante elencar uma série de critérios para definir o que é a profissão 

docente.  

É nesse sentido que buscamos compreender a constituição da profissionalidade 

docente polivalente. Destacamos que o conceito de profissionalidade avança nas questões de 

análise da formação e da profissionalização docente, justamente por procurar trazer à tona o 

que os sujeitos que vivem a sua profissão pensam e agem em relação às suas demandas 

sociais.  

Segundo Ambrosetti e Almeida (2008), as atuais tendências dos estudos sobre a 

docência e a análise da construção da profissionalidade docente têm se apresentado como um 

tema emergente. Esses estudos buscam analisar a formação docente de forma contextualizada, 

superando as concepções normativas que, externamente, definem os critérios para o exercício 

profissional. Procura-se, assim, compreender a docência em sua mutltirreferencialidade, 

expressada nas diversas relações que os indivíduos estabelecem nos espaços sociais de 

construção da profissão.  

                                                 
4 Discutiremos essa dimensão histórica mais detalhadamente em um capítulo específico. 
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Analisamos ainda a construção da profissionalidade polivalente, compreendendo que o 

conceito de profissionalidade é um conceito em construção. Nesse sentido, entendemos essa 

dinâmica situada como uma dimensão da profissionalização que reflete uma relação entre os 

elementos de regulação social da profissão5 e os aspectos mais individuais dos sujeitos. Eles 

vivem e constroem a profissão de professor, com destaque aos conhecimentos construídos no 

exercício profissional sobre os quais os professores baseiam suas formas de ser e estar na 

profissão.  

Essa dinâmica demonstra ainda que o tema da profissionalidade não deve ser 

entendido de forma isolada da relação estabelecida pela tríade profissionalização-

profissionalidade-profissionalismo. A profissionalização é um conjunto de ações 

historicamente situadas que definirão certos parâmetros para o exercício profissional docente. 

É compreendida ainda como um processo de socialização profissional, no qual o sujeito 

apreende os elementos que norteiam o seu fazer profissional. Já o profissionalismo remete aos 

aspectos que são referendados ou aderidos pelos sujeitos que exercem a profissão, de modo a 

definir um status social, dando, portanto, legitimidade para a função social que exercem. 

Nesse processo, a profissionalidade retrata as formas subjetivas que os profissionais vão 

constituindo na relação com os processos mais externos instituintes da profissionalização. 

Estes, por sua vez, são construídos por meio do diálogo, nem sempre consensual, com as 

formas de adesão aos princípios de ação da prática profissional expressos pelo 

profissionalismo.  

Profissionalismo, profissionalidade, polivalência são termos que têm circulado na 

literatura educacional e no debate social e acadêmico, estando carregados de representações e 

pré-noções que, muitas vezes, parecem falar por si só. Sabemos que existe uma série de 

representações e concepções sobre o professor, sua qualificação, seus modelos ideais de 

formação, bem como um elenco de saberes pertinentes ao exercício do trabalho docente 

circulando pela sociedade. Ressaltamos, por exemplo, que, segundo Ramalho, Nunez e 

Guathier (2004), a profissionalidade assume significados diversos em função de contextos, 

países e referências teóricas, e tem sido usada com diferentes objetivos. Por exemplo, às vezes 

                                                 
5 Tomamos o conceito de regulação a partir de Dourado (2007), citando Barroso (2006a, p.13) para descrever 

que esta expressa “dois tipos diferenciados de fenômeno, mas interdependentes: os modos como são 
produzidas e aplicadas as regras que orientam a ação dos atores; os modos como esses mesmos atores se 
apropriam delas e as transformam” (p. 922). 
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ela está associada a uma qualificação apoiada na noção de competência (LÜDKE; BOING, 

2004).6 

Diante das considerações acima mencionadas, assumimos uma posição na construção 

de nosso objeto de pesquisa, procurando perceber sob quais contextos o conceito de 

profissionalidade tem se constituído de modo a entendê-lo nas suas inter-relações. Dessa 

forma, assumimos uma postura investigativa, privilegiando em nossas análises a tentativa de 

caracterizar um movimento tanto em nível macrossocial como no nível microssocial. 

Consideramos que, do ponto de vista macro, o olhar crítico-dialético nos permitiu ver o 

fenômeno estudado, observando as contradições e as múltiplas determinações e ampliando a 

compreensão do conteúdo singular da docência nos anos iniciais e a totalidade na qual esta se 

inscreve (FRIGOTTO, 1989). 

A partir da perspectiva de Bourdieu (1999) sobre a pesquisa, reconhecemos ainda que 

o próprio processo de pesquisa é questionado como sendo também integrante de uma teia de 

relações complexas. Nesse sentido, assinala-se que há uma forte ligação da ciência com a 

prática social cotidiana, o que, por sua vez, faz com que a atividade científica esteja 

“contaminada” e, ao mesmo tempo, se “contamine” de pré-noções. Nesse sentido, percebemos 

que as palavras profissionalidade, profissionalismo e profissionalização nem sempre 

aparecem com os mesmos sentidos em alguns estudos e, por vezes, é usada no cotidiano 

educacional para justificar preconceitos, falta de apoio dos poderes públicos para com a 

profissão de professor, dentre outros aspectos.  

Nesse contexto, o pesquisador francês considera a problemática da linguagem no 

processo de construção de uma investigação. Para Bourdieu (op. cit.), a linguagem levanta 

uma problemática para o pesquisador por se constituir num depositário de pré-construções 

naturalizadas que funcionam como instrumentos inconscientes de construção (p. 39). Assim, a 

tarefa inicial da pesquisa e da atividade do pesquisador seria proceder rupturas, melhorar e 

aperfeiçoar o rigor sobre os conceitos e as palavras das quais se utiliza de maneira racional na 

pesquisa.  

Dessa forma, consideramos que o conceito de profissionalidade destacado em nosso 

estudo está inserido numa série de relações sobre o que é “ser professor”, quais são os saberes 

que o caracterizam como profissional e quais são os processos baseados em determinadas 

perspectivas de formação docente que estabeleceram sua profissionalização. Destacamos, 

ainda, nesse contexto, que a polivalência nos anos iniciais do Ensino Fundamental parece já 

                                                 
6 Sobre o conceito de profissionalidade docente, discorreremos mais amplamente em outra seção, bem como 

sobre a relação entre competência e qualificação na constituição do construto profissionalidade. 
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estar implantada no contexto educacional como algo natural. Definitivamente, o professor que 

se habilita a lecionar nos anos inicias já é, de antemão, considerado polivalente, tendo a 

prescrição de lecionar todas as disciplinas do currículo dos anos iniciais da escolarização 

básica. 

Refletir sobre essas relações implica, portanto, definir claramente a perspectiva de 

profissionalidade, atrelando-a ao próprio movimento de profissionalização docente, incluindo, 

neste, as formas individuais e coletivas que vão sendo construídas para a melhoria do 

exercício profissional daquele que atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Dentre 

estas, estão as demandas advindas das políticas que definem ou silenciam sobre a 

configuração da polivalência naquele nível de ensino. Esses elementos são, dessa forma, 

evocados e orientam nossa análise cuidadosamente para que não se construa uma noção 

abstrata do conceito de profissionalidade, distanciando-o da realidade imposta pela 

profissionalização e formação docente.  

Procuramos proceder à construção de nosso objeto de pesquisa, levando em 

consideração que essa construção é desenvolvida num processo de abstração complexo. Não 

deve, portanto, prescindir de uma integração de várias perspectivas teórico-metodológicas, 

“desenhando” um objeto construído estabelecido através de uma postura ativa e sistemática. 

(BOURDIEU, 1999). Esta postura sistemática rompe também com perspectivas empiristas 

que podem, por vezes, realizar movimentos circulares de reprodução de pré-noções 

legitimadas pelo senso comum. Esse processo deve se constituir num sistema coerente de 

relações que podem vir a ser um modelo não fechado de análise.  

Contudo, é importante mencionarmos a ressalva que Bourdieu (op.cit.) faz ao destacar 

que nem sempre é possível evitar a tarefa de construir o nosso objeto de investigação sem 

abandonar a busca por esses objetos pré-construídos, fatos sociais percebidos e nomeados pela 

sociologia espontânea. Essa busca poderia ser considerada como uma resistência sistemática à 

lógica mais ideológica. Nesse sentido, para aquele autor: 

 

Por mais parcial e parcelar que seja um objeto de pesquisa, só pode ser 
definido e construído em função de uma problemática teórica que permita 
submeter a uma interrogação sistemática os aspectos da realidade colocados 
em relação entre si pela questão que lhes é formulada (Ibidem, p. 48).  

 

 

Assim, a profissionalidade polivalente talvez não seria apenas definida por um 

domínio dos diversos saberes das diversas áreas de conhecimento pelo professor, mas 
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desenhar-se-ia com foco na “atividade7”, elemento inerente à polivalência. Essa natureza não 

tem sido analisada com o devido cuidado, tanto em pesquisas como nos cursos de formação. 

No entanto, na medida em que compreendemos como ocorre a construção da 

profissionalidade docente polivalente, destacando também como se revela a questão do 

domínio do conteúdo específico das áreas de conhecimento nessa construção, procuramos 

aparar as arestas dessas pré-noções, desvelando a lógica que as faz surgir no contexto 

educacional, em particular, e no campo social, de maneira geral.  

Para Bourdieu (1999), isso seria a construção controlada e consciente do pesquisador 

de seu distanciamento do real e de sua ação sobre o real sem, contudo, realizarem-se meros 

“enquadramentos” da realidade em suas questões de pesquisa. É sob essa linha de pensamento 

que procuramos dirigir e desenvolver nossa pesquisa: problematizar uma questão colocada de 

maneira bastante comum – ser professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental implica 

lecionar diversas áreas de conhecimento e se colocar diante de vários outros conhecimentos. 

Sem defendermos, porém, um modelo ideal de formação e organização curricular, 

pretendemos compreender o que é próprio e como se configura a profissionalidade 

polivalente. Na verdade, a grande questão de fundo de nossa pesquisa é: como o professor dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental constrói a polivalência, constituindo, dessa forma, a 

profissionalidade docente para esse nível de ensino. 

Numa rápida análise dos documentos legais e dos referenciais da formação docente 

para a educação básica − estes últimos, seja na versão preliminar de 19988, seja na versão 

final de 20029, percebe-se, por exemplo, que a discussão ali desenvolvida silencia sobre as 

características do professor polivalente. A referência feita a ele nesses documentos caminha 

sempre sob a assertiva de que o professor polivalente necessita ter domínio dos conteúdos a 

lecionar, sem ampliar tal discussão. Há, então, nesses documentos, um espaço de reflexão e 

definição no que tange aos conhecimentos profissionais docentes de forma geral, mas não se 

discute a especificidade da polivalência.  

Partimos, portanto, do pressuposto de que o que vem sendo propagado − ainda que de 

forma não tão explícita − a respeito de que o domínio do conteúdo das disciplinas de 

referência seria um elemento, para os discursos oficiais, definidor de uma profissionalidade 

polivalente de qualidade, chegando, por vezes, a compará-lo quase que diretamente com o 

                                                 
7 O termo “atividade”, aqui, refere-se ao exercício da docência, que consideramos não se circunscrever 

unicamente nas quatro paredes da sala de aula, mas expressa todo o modo de agir e as relações desenvolvidas 
pelo sujeito para atuar como professor. 

8 Referenciais para a formação de professores polivalentes: propostas para a organização curricular e 
institucional. (MEC/SEF, versão agosto/1998)  

9 Referenciais para a formação de Professores da Educação Básica. (MEC/SEB, 2002). 
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professor especialista ou professor de matéria, não atenderia a todas as especificidades da 

caracterização desse professor que tem a demanda de lecionar as diversas áreas de 

conhecimento do currículo da educação básica.  

Acreditamos, assim, que existiriam outros elementos que embasariam a construção da 

polivalência, tais como: atendimento à fase inicial de escolarização, identificação com a fase 

de desenvolvimento da infância atrelada à oportunidade de acompanhar mais de perto as 

aprendizagens, centrando, dessa forma, mais preocupação em conhecer como se desenvolve o 

fenômeno educativo do que nos objetos das áreas de conhecimento. Tal forma particular de 

relação implicaria, portanto, tanto um corpo de conhecimentos como a atitude de 

investigação, reflexão e crítica, indicando que “os saberes constitutivos da profissão docente 

implicam consciência, compreensão e conhecimento” (RAMALHO et al., 2004)10. 

Além desses aspectos, existe ainda um outro que nos indica possibilidades de 

compreendermos a construção da profissionalidade polivalente na docência dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Será realmente que a polivalência é vivida pelos docentes em 

conformidade com as definições legais? Ou será que eles estruturam outras estratégias11, tais 

como: direcionar maior tempo pedagógico para uma única área de conhecimento com a qual 

tem mais afinidade; formar grupos de professores para lecionar determinadas disciplinas ou 

ainda buscar parcerias pontuais para destacar determinados conteúdos das diversas áreas de 

conhecimento. Será que a polivalência vivida e construída pelos docentes que atuam nos anos 

iniciais pauta-se apenas pelo eixo dos conteúdos disciplinares ou há ainda outros 

determinantes que lhes estruturam?  

Esses questionamentos passam então pelas seguintes questões de estudo: Quais são os 

elementos configuradores da especificidade da docência polivalente? Que relação se apresenta 

entre os conhecimentos específicos e os didático-pedagógicos na constituição da 

profissionalidade polivalente?  

Diante dos pressupostos acima referenciados, apontamos a tese de a tese de que a 

profissionalidade docente é instituída numa dinâmica de interação entre os elementos de 

regulação social da profissão e as formas subjetivas do sujeito que se faz professor, 

implicando, nesse contexto, uma forma particular do professor polivalente de relacionar os 

conhecimentos das disciplinas de referência e os conhecimentos didáticos pedagógicos. Essa 

                                                 
10 Retomaremos esses aspectos no capítulo que desenvolvemos sobre as concepções e práticas que estão sendo 

construídas para efetivação da polivalência nas classes dos anos iniciais do processo de escolarização formal, a 
partir de três experiências de pesquisas: uma brasileira e outra francesa, e de aspectos legais da experiência 
portuguesa. 

11 Tomamos aqui o conceito de estratégia na perspectiva de Certeau (1996). 
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dinâmica de interação expressaria ainda um conjunto de ações, representações e relações que 

o professor desenvolve na constituição da sua profissão, estabelecidas nas escolas que, por sua 

vez, integram um determinado sistema educacional local e nacional. Este é estruturado em 

bases político-ideológicas e culturais, relacionadas à educação e à formação dos sujeitos, e 

que se expressam através da promoção de políticas, nas quais são condensados lutas sociais e 

consensos que, por vezes, legitimam um tipo de poder e expressam as formas subjetivas dos 

sujeitos que constroem a sua profissão. Assim, o(s) significado(s) da profissionalidade 

docente polivalente é(são) analisado(s) como produto e processo de relações históricas, 

sociais e culturais, marcadas por concepções de homem, educação e sociedade que se 

desenvolveram ao longo dos tempos, agregando-se, nesse contexto, a vivência particular dos 

sujeitos. 

Essa perspectiva se coaduna com a compreensão de Ramos (2008, p.60) de 

profissionalidade como um espaço de conflito pois é acção, ao mesmo tempo que é processo 

de reelaboração. Ou seja, é produzida na tensão instituído-instituinte”, por ser, justamente, 

produto e processo da ação dos sujeitos em suas diversas formas de viver a profissão.  

Dessa maneira, apresentamos os objetivos que nortearam o desenvolvimento de nossa 

investigação: a) objetivo geral − compreender a constituição da profissionalidade docente 

polivalente, destacando a questão do domínio do conhecimento das disciplinas de referência e 

sua relação com o conhecimento didático-pedagógico; b) objetivos específicos: i) identificar 

os elementos estruturantes da profissionalidade docente polivalente; ii) analisar como se dá a 

relação entre o conhecimento das disciplinas de referência e sua relação com o conhecimento 

didático-pedagógico na configuração da profissionalidade docente polivalente, e iii) 

identificar elementos que intervêm na (re)configuração da profissionalidade polivalente, na 

relação com os conhecimentos específicos. 

Diante do exposto, a formatação do presente texto segue a seguinte configuração. 

Na primeira parte, tecemos considerações sobre a docência nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Apontamos, inicialmente, questões que fundamentam epistemologicamente o 

conceito de docência, enfatizando também alguns elementos sócio-históricos de estudos que 

focalizam a análise da docência como profissão. Num segundo momento, apresentamos 

elementos sócio-históricos e políticos de construção da docência nos AIEF, tais como 

legislação, política curricular e espaços de formação, apontando alguns aspectos das recentes 

políticas de formação docente e suas implicações na formação e exercício do professor 

daquela etapa de ensino.  
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Posteriormente, no segundo capítulo, apresentamos os conceitos de profissão, 

profissionalização e profissionalidade em suas interfaces para, posteriormente, determo-nos, 

com maior detalhamento, sobre as perspectivas de conceituação da profissionalidade docente 

assumidas em nosso estudo.  

No terceiro capítulo, tecemos uma análise sobre os saberes da docência e as 

implicações da relação entre o conhecimento das disciplinas de referência e o conhecimento 

didático-pedagógico na configuração da profissionalidade polivalente. Destacamos, 

inicialmente, como as perspectivas de estudos sobre os saberes docentes vêm se estruturando 

ao longo dos últimos anos e, mais precisamente, no contexto das reformas educativas 

desenvolvidas a partir dos anos de 1990. Salientamos também as tipologias de saberes 

docentes que foram sendo sistematizadas ao longo da produção científica sobre essa área de 

estudo, estabelecendo comparações para levantarmos alguns aspectos caracterizadores das 

especificidades da docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental e na construção da 

profissionalidade. Posteriormente, focalizamos essa relação a partir das contribuições de 

Batista Neto (2006a) e da análise de estudos que destacaram tal relação entre o conhecimento 

das disciplinas de referência e o conhecimento didático-pedagógico, no contexto da atuação 

de professores polivalentes e no ensino de algumas áreas específicas do currículo da educação 

básica. 

No capítulo seguinte, fizemos algumas considerações sobre o termo polivalência que, 

por vezes, podem influenciar as concepções da profissionalidade polivalente para, logo em 

seguida, apresentar três pesquisas: uma brasileira, uma francesa e uma suíça, como também 

aspectos legais da experiência portuguesa. Problematiza-se, assim, quais as concepções e as 

práticas que estão sendo construídas para a efetivação da polivalência nas classes dos anos 

iniciais do processo de escolarização formal naqueles países. Enfatizamos, nesse sentido, 

quais os elementos que configuram a profissionalidade polivalente em cada uma das 

realidades, observando pontos em comum que se apresentam tanto como facilitadores como 

dificultadores para uma real efetivação da polivalência.  

Em seguida, discorremos sobre os pressupostos teóricos e metodológicos de nossa 

investigação, pontuando características da fase exploratória que foi desenvolvida e de todo o 

conjunto de técnicas, procedimentos e modos de análise do nosso objeto de estudo. Nos 

capítulos seguintes, apresentamos a análise dos dados que nos levaram a compreender nossas 

questões de estudo e a referendar nossa tese, tecendo algumas considerações como indicações 

de novas perspectivas de estudo expressando, assim, o movimento inerente do construção do 

conhecimento que o desenvolvimento de uma pesquisa gera . 
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CAPÍTULO 1 DOCÊNCIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

BASES EPISTEMOLÓGICAS, SÓCIO-HISTÓRICAS E POLÍTICAS 

 

Neste capítulo, tecemos considerações sobre a docência nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Apontamos, inicialmente, questões que fundamentam epistemologicamente o 

conceito de docência, destacando algumas especificidades da docência nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Num segundo momento, enfatizamos alguns elementos sócio-históricos 

de estudos que focalizam a análise da docência como profissão. Então, apresentamos 

elementos histórico-políticos de construção da docência nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental na realidade brasileira, ressaltando como a legislação, a política curricular e os 

espaços de formação se configura. A análise desses elementos desvela a dinamicidade de 

relações instituintes de práticas e modos de pensar a profissão docente. Essa dinâmica pode 

ser assim apreendida observando-se o processo de constituição de uma série de relações 

sociais, políticas e culturais que voltam o seu olhar para o professor da fase inicial de 

escolarização. Estas relações serviram para endossar a perspectiva adotada para 

compreendermos a construção da profissionalidade docente polivalente. 

 

1.1 Considerações sobre o conceito de docência e sua característica como práxis social 

 

Segundo Veiga, Araújo e Kapuziniak (2005), etimologicamente o termo docência 

aparece na língua portuguesa no ano de 1916, designando-o à ação de ensinar, “cujo sentido 

se expressa por ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar a entender” (p. 39). Tal palavra origina-

se do latim docere, que quer dizer “ensinar”. Destarte, a docência pode ser definida como o 

exercício do magistério e, por conseguinte, o docente é o professor em exercício do processo 

de ensinar (RIOS, 2010) 

Mas, o que é ensinar? Quem ensina, ensina algo a alguém, e essa ação implica uma 

relação dialética com a aprendizagem. Para Rios (op. cit.), é impossível falar de ensino 

desvinculado de aprendizagem. É nesse sentido que, para Guimarães (2004), o docente 

domina determinados conhecimentos que o aluno não tem e deve transmiti-los aos estudantes. 

Atribui-se-lhe autoridade profissional que permite produzir de forma deliberada a 

aprendizagem como resultado do ensino. Essa condição tende a valorizar o trabalho do 

professor no processo ensino-aprendizagem e o conduz ao não esvaziamento do seu trabalho, 

endossando também uma concepção afirmativa do ato de ensinar (DUARTE, 1998) 
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 Diante dessa conceituação inicial, a docência pode ser também considerada como um 

ato pedagógico. Sá-Chaves (2001) sustenta que o ato pedagógico apresenta uma 

especificidade que o caracteriza como práxis social. Esta é norteada pelos pressupostos que 

surgem em momentos específicos, definindo as culturas, bem como as racionalidades, que 

desenham a identificação de um tipo de conhecimento profissional correspondente àquela 

prática social, dando-lhe, assim, legitimidade social.  

 A legitimidade social da profissão docente não tem sido estabelecida de forma 

harmoniosa, uma vez que o próprio conceito de professor e, consequentemente, de sua 

profissionalidade − no que se refere às suas funções, seus objetivos seu poder de decisão − 

nem sempre foi fruto de consenso, nem mesmo daquele que vivencia a profissão. Este é 

representado, por exemplo, por organizações de classe, e está marcado pelas finalidades que 

em cada período histórico se atribui à instituição escolar numa dada sociedade (SÁ-CHAVES, 

2001). 

 Tardif e Lessard (2005) ressaltam, nesse contexto, que muitas vezes a análise da 

docência como um trabalho não pode ser definida apenas mediante o papel que os agentes 

sociais desempenham nas posições que ocupam no sistema produtivo. A docência como 

trabalho não se caracterizaria apenas por meio do binômio produção intelectual x produção 

material, traduzindo-se como um trabalho “improdutivo” do ponto de vista material que, ao 

mesmo tempo, serve à reprodução do capital.  

 A análise ampliar-se-ia para endossar a ideia de que ela mesma – a docência – serviria 

como base para a transformação social. Nessa perspectiva, as contribuições marxistas para a 

análise da docência possibilitar-nos-iam enxergá-la como atividade humana transformadora, 

uma vez que, organicamente, o trabalho docente é intelectual e imaterial. Isso significa que 

em seu desenvolvimento não se separa o produto de seu produtor, podendo, assim, haver 

maior potencialidade para a emancipação. 

 Nesse contexto, Azzi (2005) desenvolve uma pesquisa em que reconhece o trabalho 

docente como práxis, partindo do pressuposto de que os professores das séries iniciais 

possuem controle e autonomia, mesmo que relativos, sobre seu processo de trabalho. Dessa 

forma, confere-lhe singularidade própria, decorrente de suas condições pessoais e do contexto 

onde atua. Em sua análise, a pesquisadora considera que o professor confere uma direção 

própria a seu trabalho, do qual é o responsável direto, juntamente com seus alunos, e aos 

processos de ensino e aprendizagem que ocorrem na sala de aula. Progressivamente, busca 

uma autonomia didática que se expressa no cotidiano do seu trabalho, pois só assim é capaz 

de enfrentar os desafios do processo de ensino e aprendizagem e da educação. Ou seja, seu 
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trabalho sempre procura atender às necessidades diretas surgidas no contexto da sala de aula, 

mas sem desconsiderar um projeto mais amplo de educabilidade produzido na sociedade.  

Assim, Azzi (2005) considera que é no exercício da docência que o professor “se 

objetiva, se constrói e participa da construção do processo educacional no bojo da sociedade 

no qual está inserido” (p. 40), ou seja, ele está imerso numa dada realidade, recebendo 

influências e influenciando de maneira própria as formas de conceber uma dada realidade. 

Para Pimenta (2005), a profissão docente está ligada à prática educativa mais ampla que 

ocorre na sociedade, assumindo um sentido de atividade teórico-prática. 

 Dessa forma, a docência como trabalho e enquanto prática social define-se por sua 

complexidade e multidimensionalidade. Situa-se no espaço interativo entre e de sujeitos, com 

o objeto de conhecimento, marcada por múltiplas determinações, tais como apontadas 

anteriormente: lutas políticas para a definição de suas funções, objetivos e poder de decisão. 

Entender essa docência como prática social é considerar ainda que se constitui de diferentes 

dimensões. Assim, a profissão docente caracteriza-se por uma dimensão teórica, uma 

dimensão técnica e uma dimensão política. Rios (op. cit.) acrescenta ainda uma dimensão 

estética, referindo-se à presença da sensibilidade e da capacidade criadora da docência. Essa 

perspectiva se coaduna com a visão de Formosinho (2005), para quem “a docência é uma 

atividade intelectual e uma atividade técnica, uma atividade moral e uma atividade relacional” 

(p. 172). Daí que não se pode apenas definir a docência no âmbito restrito da lógica do mundo 

industrial, nem tampouco percebê-la de forma descolada das interferências dessa mesma 

lógica existente no mundo capitalista.  

Essas dimensões também reforçariam a característica da docência como uma profissão 

de interações humanas. Dessa forma, a docência é um ofício em que o professor aprende e 

ensina, que, ao formar, ao mesmo tempo se forma, e muitos são os saberes e vivências que 

permeiam as suas práticas (TARDIF, 2002; RIOS, 2010). É nesse contexto que, para Freire 

(1996), não há docência sem discência.  

 Nessa perspectiva, a docência se apresenta como a forma de definir o “trabalho 

inteiro” do professor. Ideia semelhante parece estar presente na Lei nº 11.301/2006, que versa 

sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Pedagogia, na qual há uma 

concepção ampliada de docência, pois considera que esta não está restrita ao ato de ministrar 

aulas, mas passa a ser entendida na amplitude do trabalho pedagógico. Dessa forma, reúne, de 

forma mais abrangente, elementos sociopolíticos e culturais que estão inseridos na função 

social de ensinar e se revela como uma  
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ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, [...] 
desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos e culturais, 
valores éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem, de 
socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre 
diferentes visões de mundo (BRASIL, 2006). 

 

 Contudo, a ampliação conceitual que se lê nas DCNs da pedagogia não resulta em 

consenso, pois, muitas vezes, o conceito de docência apresenta-se polarizado, destituindo-se 

da totalidade inerente ao trabalho docente. Saviani (2009) argumenta, nesse sentido, que 

existe um grande dilema ainda presente no contexto da formação docente, e que tem 

implicações para a construção da docência em nosso país. Esse dilema está ligado justamente 

à existência de dois modelos de formação, nos quais estão subjacentes elementos de 

compreensão da docência como trabalho. Nestes dois modelos, estariam subjacentes os pares 

dialéticos do trabalho intelectual x trabalho e a dicotomia teoria x prática. Resumidamente, 

aquele pesquisador caracteriza da seguinte forma esses dois modelos de formação: 

 

a) modelo dos conteúdos culturais-cognitivos: para este modelo, a 
formação do professor se esgota na cultura geral e no domínio específico 
dos conteúdos da área de conhecimento correspondente à disciplina que irá 
lecionar, b) modelo pedagógico-didático: contrapondo-se ao anterior, este 
modelo considera que a formação do professor propriamente dita só se 
completa com o efetivo preparo pedagógico didático (SAVIANI, 2009, p. 
149). 

 

 Esses modelos, portanto, polarizam o trabalho do professor, trazendo sérias 

consequências tanto para atuação docente como para as representações que são construídas ao 

longo dos anos sobre o que é ser professor. A tensão entre esses modelos está bastante 

presente na configuração da profissionalidade docente polivalente. Segundo Saviani (op. cit.), 

o segundo modelo teria prevalecido nas Escolas Normais, primeira instituição a formar os 

professores para atuar no ensino primário. Já o primeiro serviu como uma justificativa para a 

afirmação de educação elitista. Assim, o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos foi 

referendado pelas universidades e pelos cursos de ensino secundário, buscando-se definir um 

lugar social de distinção entre uma elite e o “povo-massa” mediante, justamente, o domínio de 

conteúdos culturais restritos.  

Antes de nos aprofundarmos na análise de mais aspectos histórico-políticos referentes 

à constituição da docência dos anos iniciais da escolarização básica na realidade brasileira − 

nos quais estariam subjacentes bases epistemológicas para a sua definição, reconhecemos que 

tais bases epistemológicas justificariam a constituição e disseminação de concepções e 
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práticas características para a profissionalização e profissionalidade docente. Nesse sentido, 

apontaremos alguns elementos sócio-históricos sob os quais a docência se apresenta como 

profissão. 

 

1.2 Elementos sócio-históricos da docência como profissão  

 

Para compreendermos a docência como profissão, tomamos os referenciais da análise 

sócio-histórica desenvolvida por Nóvoa (1991) como também destacamos a perspectiva 

sociológica de constituição de uma “teoria das profissões”, segundo Chapoulie (1973). O 

autor define a profissão12 como uma formação profissional longa, promovida em 

estabelecimentos especializados, possuidora de um controle técnico e ético das atividades 

exercidas entre si pelos pares que foram considerados como os únicos competentes. Nessa 

mesma linha, a profissão também definir-se-ia por meio de um controle reconhecido 

legalmente e organizado com o acordo das autoridades legais. Além de estabelecer uma 

pertença através dos rendimentos de prestígio e poder, expressa, pela partilha, “identidades” e 

“interesses” entre os membros de uma comunidade profissional.  

A partir dessa perspectiva, elegemos algumas categorias sócio-históricas que têm 

marcado a constituição da docência como profissão. Estas categorias se relacionam às 

ambivalências existentes nas formas de organização da formação, do ingresso na carreira e do 

seu exercício, que constituem um conjunto de concepções e ações estabelecidas para se pensar 

a docência como profissão. 

Portanto, segundo Tanuri (2000), Roldão (2005) e Nóvoa (1991), os professores serão 

a voz dos novos dispositivos de escolarização do Estado moderno e, por isso, esse Estado 

procurou criar condições para a sua profissionalização13.  

Para Nóvoa (1987), essa interferência do Estado está na origem do processo de 

funcionarização docente. Este processo fez com que os professores se constituíssem como 

corpo profissional para atender primeiramente às razões próprias do Estado, e não a partir de 

uma concepção corporativa de seu ofício, a exemplo do que ocorreu com as chamadas 

profissões liberais. Diante desse fato, identifica-se uma fragilidade em torno de como se 

definiu o controle técnico e ético das atividades exercidas pelos professores e a predominância 

de uma regulação externa a esse exercício, destinada a ser efetivada pelo controle estatal. 

                                                 
12 O conceito de profissão será retomado de forma mais detalhada mais adiante quando discutiremos a sua 

relação com os conceitos de profissionalização e profissionalidade. 
13 O conceito de profissionalização também será melhor explicitado na mesma seção em que discutiremos a sua 

relação com o conceito de profissão, conforme já indicamos anteriormente. 
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Nesse sentido, a imagem gestada sobre esse processo de profissionalização, 

desenvolvido sob a tutela do Estado, será composta pelo cruzamento de antigos referenciais 

para o magistério que o associam ao apostolado e ao sacerdócio, com a humildade e 

obediência às obrigações de um funcionário. 

 Associada à obediência ao Estado, pelo docente, estaria também a efetivação de uma 

obediência mais abrangente da população aos pressupostos do Estado que queria se 

consolidar. Nesse sentido, justificasse a presença de um único professor, sendo, então, o único 

adulto nas classes que atendiam aos níveis de educação obrigatória, de modo a garantir certa 

vantagem na negociação da transmissão e inculcação do arbitrário cultural e das pedagogias 

visíveis e invisíveis nas crianças (SÉRON, 1999). É interessante destacar ainda que esse 

processo vai promover a ruptura de um modelo de ensino individual e privatista desenvolvido 

pelos “mestre-escola” e assumir um caráter público, coletivo, acompanhando o próprio 

processo de institucionalização da escola.  

 A condição de funcionário do Estado geraria ainda algumas ambivalências 

relacionadas à consolidação da autonomia profissional dos professores. Assim, os professores 

vivenciarão a tensão de estarem submetidos ao controle ideológico e político do Estado e, ao 

mesmo tempo, vislumbrarem um processo de autonomização estabelecido por um “discurso 

próprio a partir da realidade de um cotidiano no qual e sobre o qual desenvolvem um saber-

fazer específico” (LOPES; MARTINEZ, 2007).  

A interferência do Estado geraria ainda uma ambiguidade entre um processo de 

profissionalização defendido que geraria, por seu turno, aspectos muito mais próximos de 

uma desprofissionalização. Podemos identificar um exemplo disto na análise de Mendonça e 

Cardoso (2007) das Reformas pombalinas14, segundo a qual o Estado português viria a 

promover uma gênese fragmentada da profissão docente, uma vez que estabeleceu alguns 

mecanismos de clivagens internos relacionados ao ingresso e ao exercício docente. Por sua 

vez, correspondiam à organização dos estudos para cada tipo de “cidadão” que se pretendia 

formar. Para esses pesquisadores, 

 
 

Essa diferenciação interna justificava-se, em função de uma série de critérios 
que se apoiavam, no fundo, na correspondência entre a maneira como os 
estudos se organizavam e a forma hierarquizada como se percebia (e se 
pretendia) que se organizasse a própria sociedade (p. 33) 
 

                                                 
14 As Reformas Pombalinas constituíram-se das mudanças no sistema educativo português, as quais também 

foram implementadas no Brasil, após a expulsão dos jesuítas em 1749. 
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 Essas clivagens foram caracterizadas pela divisão dos currículos entre “estudos 

menores” e “estudos superiores” e se configurou em dois grupos distintos do professorado: os 

professores régios de gramática latina, retórica, grego e filosofia e os mestres de ler, escrever 

e contar. Tais denominações em si já denotavam uma fragmentação entre a qualificação 

exigida, uma diferenciação na remuneração recebida e as formas de ingresso ao exercício 

docente. Essas diferenciações, marcadas também por um caráter competitivo entre os 

professores, ainda fragilizariam a “autopercepção dos professores como um corpo integrado e, 

consequentemente, autônomo do Estado” (MENDONÇA; CARDOSO, 2007, p. 33)  

Em relação ao ingresso na carreira, a ambivalência entre a profissionalização e a 

desprofissionalização se expressa pela instituição inicialmente de exames públicos para a 

obtenção das cadeiras das aulas régias no período oitocentista, sendo ampliado e consolidado 

no século XIX. Contudo, esses concursos ou exames públicos co-existiam na tentativa de se 

estabelecer um conjunto de saberes especializados que dariam corpo à formação profissional 

docente e à permanência do uso de critérios, pautados por uma lógica personalística que 

exaltava a condição moral e ética do candidato com valores muito próximos do ethos religioso 

que se pretendia romper. Da mesma forma, conviveu-se com práticas patriarcalistas de 

apadrinhagem, favorecendo apenas alguns na escolha para exercerem a docência. 

Além desses aspectos, identifica-se a contradição existente entre o requerimento do 

concurso, exigindo-se um correspondente refinamento na qualificação docente, e assiste-se a 

um tardio estabelecimento das instituições formadoras. Isso ocorreu a exemplo do caso 

brasileiro que, somente no final do século XIX, daria os primeiros passos para a estruturação 

das Escolas Normais, primeiras instituições a formarem professores no país. Da mesma forma 

que a despeito dessa relação entre o requerimento do concurso e a implementação das 

instituições formadoras que transmitiriam um saber especializado para o exercício da 

profissão, co-existia a marca de uma certa empiria, relacionada à aprendizagem do ofício. A 

esse respeito, Schueler (2008), analisando a formação de professores primários no município 

da Corte a partir do estudo do Regulamento de 1854, identificou  

 

a manutenção das práticas tradicionais de recrutamento docente 
através da formação pela prática no interior das escolas, incluindo a 
preferência para que seus filhos fossem admitidos aos cargos de 
professores adjuntos das escolas públicas primárias. Por esse modelo 
de formação docente, os professores e professoras escolhiam os 
assistentes, a partir do exercício das atividades docentes, entre os 
meninos e as meninas, os quais julgavam mais aptos à aprendizagem 
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do ofício, pelo domínio que apresentavam das situações e das 
disciplinas elementares [...] (p. 19) 

  

 

Infelizmente, a marca da empiria parece persistir a história da profissão docente em 

vários países, dentre eles o Brasil, uma vez que em sua recente implementação de políticas 

formativas é cooptado o discurso da profissionalização pela via da afirmação dos saberes 

docentes. A partir de uma epistemologia da prática, destaca-se a experiência prática, seja ela 

prévia ou pela prática de pesquisa-ação, no curso de formação, como requisito para a sua 

qualificação e certificação. 

Essa ambiguidade entre a formalização de um processo de apropriação dos saberes 

profissionais e a ênfase em aspectos experienciais e práticos se expressa ainda na fragilidade 

existente quanto à licença para lecionar obtida pelo Estado. Tal fragilidade destacaria que não 

se resguarda o exercício exclusivo aos professores formados. Nesse sentido, por diversos 

motivos e em diferentes momentos e realidades, foi permitido o ingresso, nos postos de 

professores, de profissionais não licenciados (médicos, engenheiros, advogados, biólogos, 

químicos e etc). Uma das justificativas para este fato está muito ligada à ampliação do 

atendimento pela escola básica das camadas populares. Isso teria gerado a formulação de 

políticas de formação de professores de caráter emergencial, aligeiradas, com ênfase na 

dimensão técnica da docência. 

O processo de feminização, como expressão da presença da mulher no exercício da 

docência, também é um outro elemento sócio-histórico que tem marcado a constituição e 

análise da profissão docente. A esse respeito, Santos (2004) critica as análises que considera a 

feminização como elemento de desvalorização da profissão docente. Concordando com a 

visão de Almeida (1998), aquela pesquisadora menciona que tal proposição pode ser 

considerada como mito, uma vez que a docência não era bem remunerada, mesmo quando a 

função de ensinar era exclusivamente masculina quando da institucionalização do ensino 

primário. Essa remuneração precária gerou, inclusive, a evasão de homens dos cursos das 

escolas normais. Para Almeida, então, “o baixo estatuto da carreira docente no ensino 

primário e na escola pública tem suas raízes mais na divisão classista da sociedade do que 

propriamente, na sua feminização” (Ibidem, p. 73).  

 Santos (2004) denomina ainda de feminilização o processo pelo qual alguns 

elementos simbólicos tornaram-se atributos femininos, socialmente forjados, quase que 

naturalizado para o exercício da profissão docente. É por este motivo que, para Maia (2005), a 



 38

definição da feminilização do magistério apenas pela indicação da presença feminina no 

magistério oculta as crenças construídas referentes à condição de mulher-professora. Para 

Santos (op. cit.), o processo de feminilização não está desarticulado das condições objetivas 

sob as quais foram definidas a entrada da mulher no magistério, principalmente o magistério 

primário, acrescentando a estas a subjetividade como um referencial simbólico de crenças e 

estereótipos sobre a mulher-professora. Assim, para aquela pesquisadora,  

 

A entrada e permanência das mulheres no magistério (feminização) é um 
processo ligado à condição delas na sociedade, onde as relações sociais são 
perpassadas pelas representações de gênero. Desse modo, a herança da 
sociedade colonizada brasileira, conferida pelos padrões lusitanos, também 
permeia as exigências profissionais para as mulheres-professoras, cobrando 
dessa categoria comportamentos desprendidos, assexuados, dóceis, pacientes, 
afáveis e sensíveis para lidar com as crianças (feminilização) (SANTOS, 
2004, p. 59). 

 

 Assim como Maia (op. cit.), muitas outras pesquisas, tais como as de Santos (2004) e 

Carvalho (1989), constatam uma associação direta entre o processo de feminização-

feminilização com a visão de que não seriam necessárias habilidades e competências técnicas 

especializadas para o exercício da docência. As tarefas didático-pedagógicas seriam 

inviabilizadas diante da excessiva ênfase dada à afetividade na relação da professora com seus 

alunos, gerando o que Maia (op. cit.) chama de uma corrosão nas aprendizagens dos alunos15. 

 A condição de classe ganha destaque na crítica ao processo de feminização como 

mecanismo de desvalorização do professorado na tese de Hypólito (1997). Esse autor 

problematiza que não há homogeneidade, mas subclasses que compõem o professorado 

brasileiro. Para ele, a existência de parcelas ou frações de classe dentro de uma mesma classe 

indica uma complexidade maior da análise. Além disso, tal complexidade leva a questionar os 

aspectos simbólicos subjacentes e as lutas políticas que geraram as condições de classe 

existentes. Dessa forma, Hypólito critica a indicação de que os professores fazem parte, em 

sua maioria, das classes médias, apontando para uma situação de ambivalência entre a posição 

de operariado e as classes médias na constituição do professorado.  

                                                 
15 Lopes (2007a) trouxe uma contribuição em relação ao aspecto da afetividade como marca do processo de 
feminização do magistério, demonstrando contraposição à tese do esvaziamento da função docente, gerado por 
esse processo. A pesquisadora destaca, justamente, que as características femininas da sensibilidade e do 
envolvimento emocional, “pautadas pela lógica do amor”, contribuiriam para um reconhecimento mútuo e um 
comprometimento solidário entre professores, alunos e seus pares, configurando uma “nova” profissionalidade 
docente, distante de uma lógica de controle e despersonalização da profissão. 
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 Essa ambivalência não é só analisada sob o ponto de vista econômico-financeiro, mas 

também pelo próprio reconhecimento de classe por parte dos professores. Nesse sentido, 

ganha destaque o movimento de ascensão social pelo qual muitos professores passaram a 

partir da entrada no exercício de magistério. Assim, apesar de sua origem popular, os 

professores passaram a usufruir de bens culturais mais comuns aos integrantes das classes 

médias altas. Porém, com o achatamento dos salários oriundos dos problemas da crise do 

capitalismo nos anos de 1980 do século XX, muitos professores mantiveram um status social, 

como forma de diferenciação de classe não equivalente de forma direta com o valor monetário 

dos seus salários. Essa característica é apontada por estudos realizados na década de 80, que 

indicavam a existência de uma tendência à proletarização, tendência essa que destaca também 

a proposição do professor primário como profissional próximo do operariado. Para Enguita 

(1991), tal condição reforça a tese da ambivalência no sentido de que os professores não 

aceitam a proletarização de forma tranquila e buscam mecanismos de manutenção de aspectos 

próprios da profissão, tais como o prestígio social e a autonomia.  

Guimarães (2004) resume ainda outras ambivalências características da profissão 

docente: 

 

A docência apresenta-se como atividade com traços de profissão liberal, mas 
com vínculos de atividade própria de/para empregados; de alto prestígio 
declarado, mas com baixo prestígio efetivo; que exige formação de nível 
superior, mas cuja atuação se estrutura com base em saberes com alta carga 
experiencial que mantém a aspiração de profissionalização, mas com o apreço 
ao trabalho por vocação, passou a ser atividade principal, mas convive com o 
estigma de atividade secundária e, principalmente, nos níveis mais 
elementares de educação (p. 26). 
 

Mesmo considerando que estas marcas sócio-históricas para a compreensão da 

docência como profissão indicam a análise da profissão docente de forma geral, destacamos 

que estas parecem exercer uma influência particular na constituição da profissionalidade do 

professor que atua nos anos iniciais de escolarização. Justamente porque foi esse profissional 

que primeiro sofreu a interferência direta do Estado, se comparado aos demais professores 

especialistas de matéria e os do ensino superior.  

 Para aprofundarmos ainda mais essa proposição, teceremos uma breve análise de 

alguns elementos histórico-políticos de constituição da docência nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental na realidade brasileira, a partir de uma descrição de momentos da história da 

formação docente para esse nível de ensino. 
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1.3 Elementos histórico-políticos de construção da docência nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

 

 Após as considerações tecidas sobre a docência nos anos iniciais, compreendida como 

práxis, destacando-a como uma ação intencional, objetiva, bem como sobre as implicações de 

reconhecê-la como profissão, ressaltamos que esta está em construção permanente. Desta 

feita, desenvolvermos uma discussão, utilizando-nos de uma perspectiva histórica, para 

analisarmos como vem sendo construída a docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

na realidade brasileira face às demandas oficiais e aos desdobramentos simbólicos de crenças 

e representações que muitas dessas demandas oficiais, expressadas em documentos legais e 

posições teórico-metodológicas, produziram ao longo dos anos da história da 

profissionalização e formação docente para aquele nível de ensino em nosso país. 

 Essa análise, mesmo assumindo um caráter predominantemente descritivo, procura 

não perder de vista o contexto mais geral, que fez emergir as ideias que subsidiaram a 

construção de um arcabouço legal e uma série de políticas e ações relativas à formação 

docente no contexto educacional brasileiro. Desta, buscamos os elementos basilares para a 

compreensão do eixo histórico-político da análise da profissão docente para extrairmos 

categorias que consideramos ser importantes para a configuração da profissionalidade 

polivalente. Destacamos, nesse sentido, os aspectos da formação como condição precípua da 

profissionalização, expressos nas políticas curriculares16 que deram corpo à organização das 

instituições e à estruturação dos currículos de formação e seus desdobramentos legais para o 

acesso e o exercício na carreira. 

 Ao longo dos anos, na história da educação do Brasil, a profissionalização docente e, 

especificamente, daquele que atua nos anos iniciais de escolarização básica, vem sendo 

constituída sob as mais diversas perspectivas. De uma visão vocacional e tradicional de 

exercício profissional, entendido como um “sacerdócio do ensino”, perspectiva que coloca o 

professor como elemento central do processo de ensino-aprendizagem, passa-se a uma visão 

centrada nos métodos de ensino, em que o professor é tido como uma espécie de 

“acompanhante” do processo quase que espontâneo da aprendizagem do aluno. 

Posteriormente, esse profissional será considerado um mero executor de tarefas planejadas 

por terceiros, seguido de uma perspectiva sociológica, na qual a participação e emancipação 

                                                 
16 Lopes (1999) define políticas curriculares como o processo de seleção e de produção de saberes, de visões de 

mundo, de habilidades, de valores, de símbolos e significados, portanto, de culturas capaz de instituir formas 
de organizar o que é selecionado tornando-o apto a ser ensinado. Por analogia, pode-se considerar que essas 
mesmas políticas trazem no seu bojo diretrizes definidoras para a formação dos profissionais. 
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sociais dos professores são matéria importante para o efetivo requerimento do professor como 

um profissional.  

 Maia (2005) resume de uma outra forma alguns elementos que podem caracterizar 

esse processo de profissionalização do docente, analisando o caso particular do trabalho 

docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Numa perspectiva histórica, considera-se 

que, nos anos de 1960 do século XX, enfatizaram-se os conhecimentos da disciplina; nos anos 

de 1970, por sua vez, o que ganhou relevo foram os aspectos didático-metodológicos; nos 

anos de 1980 desse mesmo século, serão destacadas as dimensões sociopolíticas e ideológicas 

da prática pedagógica e, finalmente, a partir dos anos de 1990, apresentaram-se novos 

conceitos para se compreender a profissão associada à prática e aos saberes que a constituem.  

 Analisando a formação docente como um dos requisitos para a profissionalização, 

Saviani (2009) desenvolveu uma análise de forma mais geral, contrapondo características 

daqueles professores que atuariam no ensino elementar com as dos que atuariam no nível 

secundário. Desse modo, indicar-se-ia que esta análise passou por seis períodos característicos 

ao longo de quase dois séculos de institucionalização da escola brasileira. Estes períodos 

foram caracterizados da seguinte forma: a) de ensaios intermitentes de formação de 

professores; b) de estabelecimento da expansão do padrão das escolas normais; marcado ainda 

pela organização dos Institutos de Educação e, posteriormente, c)pela organização dos cursos 

de Pedagogia e Licenciaturas; d) referente à substituição da Escola Normal pela Habilitação 

Específica de Magistério (HEM), em nível de II grau; e) do advento dos Institutos Superiores 

de Educação, Escolas Normais Superiores, e f) definição de um novo perfil do curso de 

Pedagogia.  

 Diante dessas categorizações amplas, destacaremos alguns elementos que nos 

auxiliam a compreendermos a construção da polivalência marcada por uma série de relações 

sociais, políticas e culturais, historicamente construídas. 

 

1.3.1 Início da institucionalização da formação docente no Brasil e o processo de 

consolidação das Escolas Normais 

 

Dessa forma, as primeiras tentativas de institucionalização de ações de formação 

docente no Brasil ocorreram, então, no período Imperial, mais precisamente quando da 

promulgação da Lei Geral do Ensino de primeiras letras, datada de 15 de outubro de 1827. 

Nesta aparece a preocupação com a preparação prévia dos professores quanto ao uso do 

método mútuo, mas, contraditoriamente, o Estado se exime de subsidiá-la, destacando na letra 
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da lei que esta se daria à custa dos próprios professores. Nessa mesma lei, apresentaram-se 

elementos rudimentares de construção de um perfil profissional almejado para a seleção dos 

docentes com forte teor moralizante.  

 Contudo, não se definiu um lugar próprio para a formação de professores. Foi 

somente após a Reforma Constitucional de 12/08/1834 que surgiu a indicação de um lócus de 

formação. O chamado Ato Adicional de 1834 colocou a instrução primária sob 

responsabilidade das províncias, tornando-se, dessa forma, um aspecto indutor para que as 

províncias adotassem o modelo das Escolas Normais já institucionalizadas na Europa para a 

formação de professores. Assim, instaurou-se a primeira experiência de ensino normal no Rio 

de Janeiro em 1835. Daí em diante, criaram-se outras escolas normais: na Bahia (1860); em 

Pernambuco e na Paraíba (1864); no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo (1869); no Pará 

(1871); no Amazonas (1873); no Rio Grande do Norte e Paraná (1873), e em São Paulo 

(1871). Nessas escolas, eram ofertados cursos de formação de professores primários com uma 

duração de dois anos e em nível secundário. 

 Segundo Brzezinski (2008), “as escolas normais foram primeiramente criadas por 

decretos e, por falta de condições de se estabeleceram como verdadeiros centros de referência 

de formação de professores, eram improvisadas para logo serem extintas e depois reabertas” 

(p. 50). Muitas fechavam pela simples falta de alunos. Para sanar esse problema, a Escola 

Normal do município da Corte concedia uma “módica pensão” aos alunos como forma de 

incentivo. 

 O currículo básico das escolas normais era de caráter pragmático e prescritivo, 

predominando a preocupação com o domínio dos conhecimentos a serem transmitidos nas 

escolas de primeiras letras. Seu caráter pedagógico-didático se reduzia à compreensão do 

então método de ensino lancasteriano (método mútuo), estritamente ligado ao conteúdo do 

plano de estudos das escolas primárias. Assim, estudava-se o que os alunos a serem atendidos 

pelas escolas primárias deveriam aprender e o modo como aquele conteúdo deveria ser 

aplicado pelo então professor em formação. 

 A partir de 1870, devido à consolidação dos ideais liberais de democratização e 

obrigatoriedade da instrução primária, bem como da liberdade de ensino, com a prerrogativa 

de que “um país é o que a sua educação o faz ser”, é que se pode avançar um pouco na 

constituição de escolas normais, pois houve um reclame de que estas fossem subsidiadas pelo 

governo federal, como previsto pelo Decreto Nº 7.247, de 19/04/1879 − Reforma Leôncio de 

Carvalho, o que de fato não aconteceu (TANURI, 2000). 



 43

 Posteriormente, o currículo dos cursos Normais foi ampliado, seguindo o padrão da 

reforma paulista imprimida em 1890. Porém, não se chegou a problematizar a função docente 

naquele contexto com vistas a uma formação cidadã mais ampla, apesar dos discursos ligados 

a uma preparação adequada para esta. Permaneceu, então, uma visão classista de educação, 

ressaltando os conhecimentos universais das ciências humanas em detrimento da formação 

pedagógica representada pela oferta de uma única disciplina de cunho pedagógico.  

 Na letra da lei, a reforma foi marcada por dois principais fatores: enriquecimento dos 

conteúdos curriculares anteriores e ênfase nos exercícios práticos de ensino. A principal 

inovação apresentada foi a criação da escola-modelo anexa à Escola Normal. Contudo, esse 

padrão de escola normal não se ampliou e os ideais dos reformistas foram-se arrefecendo, 

predominando, então, a preocupação com o domínio dos conhecimentos a serem transmitidos. 

(SAVIANI, 2009) 

 Tanuri (op. cit.) destaca que, no final do século XIX e início do século XX, vários 

outros projetos também reclamavam o apoio do governo central, ressaltando o papel das 

escolas normais no desenvolvimento quantitativo e qualitativo do ensino primário. Isso se 

refletiu também na ampliação do seu currículo e na abertura para o ingresso do grupo 

feminino. Esse ingresso foi visto como uma solução para a escassez e a evasão decorrente da 

baixa procura dos jovens do sexo masculino por tais cursos. E, ainda, principalmente, porque 

as jovens do sexo feminino aceitavam os baixos salários por considerarem individual e 

socialmente que os cursos normais permitiam a conciliação entre a formação, as funções 

domésticas carregadas de tradições sociais e a profissionalização fora de casa, o que não as 

eximia de serem carregadas também de preconceitos. 

 Correndo o risco de incorrermos num certo anacronismo, gostaríamos de destacar que 

a marca da “feminização do magistério”, com predominância, exatamente, nos anos iniciais 

de escolarização básica, tem perdurado ao longo dos tempos. É importante salientarmos, 

ainda, que esta marca tem se apresentado sob as mais diversas formas através do projeto de 

mobilidade social imprimido na realidade social de mulheres. Assim, elas, num movimento 

contraditório entre a aparente concessão dos atores sociais do sexo masculino e a 

reivindicação de ativistas feministas pela escolarização das mulheres, saem do espaço privado 

doméstico para o espaço público do mundo do trabalho, inclusive constroem outros projetos 

de vida para além do exercício da docência e dos componentes religiosos e domésticos a elas 

requeridos, ampliando seus conhecimentos (SANTOS, 2004). 

 De forma geral, podemos considerar que o descaso do Estado com a formação de 

professores mediante a oferta intermitente das escolas normais no período Imperial, associa-se 
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também a um contexto social em que, dada à predominância de um modelo econômico 

agrário, à legitimação do trabalho escravo e do patriarcalismo, pouco se exigia a ampliação da 

educação escolar.  

 Com a proclamação da República e nas décadas em que se seguiram, poucas 

mudanças se constatam no quadro das escolas normais. Somente por iniciativa de lideranças 

progressistas, principalmente em São Paulo, província de maior dinamismo econômico do 

país, foi que se ampliou o debate e foram implementadas novas ideias pedagógicas e, 

consequentemente, à formação de professores. Esse debate teve uma forte influência norte-

americana, tendo por base o movimento de renovação da escola, denominado também de 

movimento escolanovista. 

 Também nesse período desencadeou-se um crescente processo de industrialização no 

país, induzido desde o período da 1ª Guerra Mundial pela política de substituição de 

importações. Esse processo suscitou, de uma certa maneira, um olhar sobre o papel da 

educação para o desenvolvimento do país, com foco principalmente na preparação de mão-de-

obra qualificada. Paralelamente, a emergência de tal questão, instaurada pelo 

desenvolvimento econômico do país, abriu espaço para o aparecimento de ideias que 

procuraram efetivar a universalização da educação escolar elementar. Ligada à efervescência 

das mudanças econômicas, sociais e culturais, surgiu uma série de debates e ideias sobre o 

papel da escola para o desenvolvimento do país. Também realizaram-se diversas reformas nos 

Estados, uma vez que com as práticas da descentralização não foram extintas com a 

proclamação da República.  

 Assim, nos primeiros dez anos do século XX, instaurou-se uma dualidade no sistema 

de formação docente que serviu para atender a demanda daquele contexto. Com a reforma 

Afrânio Peixoto, o curso da antiga escola normal fora agora dividido em dois ciclos: um 

preparatório e outro profissional, precedido de um curso complementar pós-primário, 

denominado por Tanuri (op. cit.) de uma “espécie de primário superior”. Estabeleceu-se, 

assim, um elo entre a escola primária de oito anos de duração e a escola normal. Seu currículo 

foi, portanto, ampliado, passando a oferecer, então, disciplinas de formação profissional de 

caráter pedagógico: pedagogia, psicologia, didática, sociologia, biologia e história da 

educação. 

 Ao longo dos anos de 1920 do século passado, uma série de reformas nos Estados 

federados desencadeou ações que vieram a modificar o currículo das escolas normais, todas 

procurando consolidar os ideais escolanovistas e, consequentemente, procurando reforçar o 

caráter profissional do professor primário, baseado num conjunto de normas didático-
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pedagógicas. Tais ações acabaram, também, ampliando o itinerário formativo desse 

profissional, através de dois ciclos de estudos propedêuticos e profissionais para a atuação 

docente17. 

 Assim, em alguns estados, apresentavam-se dois níveis de formação na escola 

normal: um de sete anos (2º grau), no qual se estendia a base geral nos cursos de adaptação e 

preparatório para um posterior de aplicação, e outro de cinco anos (1º grau), sendo três anos 

de cultura geral e dois de formação didático-pedagógica. Até 1930, o postulante, para ter 

acesso ao ensino normal, este de caráter terminal, deveria seguir o seguinte percurso: iniciar 

os estudos em um “curso preliminar” (curso primário), seguido do “curso complementar” e, 

posteriormente, do curso normal. Com as reformas de Francisco Campos (1931), foi possível, 

em São Paulo, substituir o curso complementar por cursos ginasiais, passando o curso normal 

a ser um curso de segundo ciclo, definindo-se como um ramo especificamente pedagógico, 

isto é, sem as disciplinas de caráter geral já ministradas no ginásio. 

 Nos anos de 1930 do século XX, criou-se um outro espaço de formação docente no 

Distrito Federal e em São Paulo, fruto de reformas imprimidas por Anísio Teixeira e 

Fernando de Azevedo, respectivamente: os institutos de educação. Concebidos como espaços 

de “cultivo da educação” nessas instituições de formação docente, a Educação passou a ser 

vista não apenas como objeto do ensino, mas também da pesquisa. A criação dessas 

instituições se inseriu num contexto de afirmação da pedagogia como campo de conhecimento 

científico específico e forneceu as bases de pensamento que viria a se firmar mais tarde na 

consolidação de certos modelos de formação docente: o modelo pedagógico-didático de 

formação docente. Ela significou, também, uma tentativa de se romper com a velha visão das 

antigas escolas normais nas quais predominava a noção de aplicação restrita ao domínio dos 

conhecimentos específicos extraídos de uma cultura geral. 

 Esses institutos eram compostos ainda por outros espaços de apoio pedagógico, tais 

como jardim de infância, escola primária e escola secundária, que funcionavam como campo 

de experimentação, demonstração e prática de ensino. Compunham-se ainda de biblioteca 

para os professores, biblioteca para os alunos, museu escolar, museu pedagógico, filmoteca e 

etc. (VIDAL, 1995). Em vista da nova configuração que ganharam, as instituições formadoras 

de professores, os intelectuais, os educadores e demais representantes da sociedade civil 

                                                 
17 Além desses aspectos, os representantes do ideário escolanovista procuravam modificar a forma como vinha 

sendo ministrado o ensino nas escolas primárias. Este deveria considerar as características do desenvolvimento 
e da natureza da criança, tendo em vista o pressuposto principal que pugnava por colocar o aluno no centro do 
processo. Dessa forma, a preparação docente deveria prescindir de um aprofundamento de estudos dos 
métodos e técnicas. 
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reivindicaram do Estado a elevação da formação de professores primários para o nível 

superior, ensaiada já pelas reformas que instituíram os modelos dos Institutos de Educação já 

referidos. Isso só aconteceu de forma tímida e contraditória, no presente século, inicialmente 

pela habilitação obtida por meio do curso de Pedagogia nos anos de 1970 e, posteriormente, 

quando da promulgação da LDB 9.394/96.  

 Esse requerimento tardio da formação de professores dos anos iniciais de 

escolarização traz, ainda hoje, consequências negativas para a atuação e valorização docente. 

Muito se tem associado à sua formação uma visão de que não é necessária uma maior 

preparação para atuar naquele nível de ensino e de que apenas um treinamento técnico e 

condições materiais mínimas dariam conta de efetivar a formação e ação docentes.  

 

1.3.2 A criação do curso de Pedagogia e as mudanças na formação docente em nível 

médio 

 

 Em 1939, criou-se o curso de Pedagogia com a finalidade de formar especialistas, 

embasado pelo paradigma do Esquema “3 + 1”: três anos de estudos das disciplinas 

específicas com ênfase nos conteúdos cognitivos e um ano de formação didática. Sua criação 

se insere no movimento também da instituição das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras 

(FFCL), que compreendia quatro seções: Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia. Esse 

movimento refletia um momento histórico do debate sobre a implementação das primeiras 

universidades do Brasil e de efervescência de ideias educacionais imprimidas tanto pela 

Associação Brasileira de Educação (ABE), como pelos representantes da Escola Nova, que 

viam a possibilidade da Educação contribuir com a reconstrução nacional (PAPI, 2005). 

 As práticas formadoras das FFCLs eram orientadas por um utilitarismo e acabaram 

reduzindo a formação de professores, uma vez que seus currículos, baseados no esquema 3+1, 

dissociavam a fundamentação teórica do conhecimento prático, assim como desenvolviam o 

ensino desvinculado da pesquisa.  

 Dessa forma, o curso de Pedagogia se apresentava em dois formatos: o de Bacharel 

em Pedagogia para formar o chamado técnico em educação e, com mais um ano de estudo da 

Didática, o de Licenciado em Pedagogia, para lecionar nos cursos normais que se destinava à 

formação de professores em nível secundário. Ressalta-se, aqui, a ligação direta entre os 

cursos de Pedagogia e os cursos normais, uma vez que aquele prepararia os futuros 

professores que lecionariam nos anos iniciais da escolarização básica, sendo, assim, referência 

para a construção de uma mentalidade própria para a sua atuação.  
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Contemporaneamente aos anos iniciais de criação do curso de Pedagogia, a 

promulgação da Lei Orgânica do Ensino Normal (Decreto-lei nº8530 de 02/01/1946) não 

trouxe muitas inovações diante das experiências anteriores promovidas isoladamente nos 

estados, na formatação dos cursos normais. Esta lei apenas fortaleceu uma tendência à 

centralização de poder sob a orientação estadonovista, fato que trouxe a uniformização, pela 

União, da formação de professores em todo o território nacional. Contudo, esse aspecto tem 

como ponto positivo a ocorrência, pela primeira vez, de uma organização de caráter nacional 

para a formação de professores.  

 Atrelado aos ramos do ensino técnico comercial e do curso técnico agrícola, o curso 

normal era integrante do conjunto das leis orgânicas promulgadas nos anos de 1940, fazendo 

parte da organização da educação voltada para o trabalho (NUNES, 2002). Sofria, portanto, o 

preconceito gerado, na época, pela legislação vigente, que produziu uma dualidade no sistema 

educacional brasileiro, no qual o ensino profissionalizante era obrigação do Estado para com 

os “desfavorecidos” e o ensino secundário deveria formar as “elites condutoras do país”. Esse 

dualismo também expressava a justificativa para a separação entre atividades intelectuais e 

atividades manuais. 

 Nessa reforma, o ensino normal ficou dividido em dois ciclos. O primeiro fornecia o 

curso de formação de “regente” correspondente ao ciclo inicial dos cursos em nível 

secundário da época: o curso ginasial. A oferta desse tipo de curso geralmente estava 

localizada nas regiões rurais ou pouco desenvolvidas. O segundo, criado com a finalidade de 

formar “mestres primários” e equivalente ao ciclo colegial, poderia servir para a continuidade 

dos estudos em nível superior, porém, apenas em alguns cursos das Faculdades de Filosofia. 

Co-existiam nesse período ainda os institutos de educação que, além de oferecer os mesmos 

cursos da Escola Normal, habilitavam especialistas em nível de pós-normal.  

 O curso normal desenvolvido num período similar ao primeiro ciclo do curso 

secundário, foi considerado como uma “versão popular” da formação docente e proliferou-se 

pelos estados brasileiros, denotando o caráter de aligeiramento e de precarização da formação 

dos professores. Esse aspecto também se agrava através do seu currículo, uma vez que 

predominaram matérias de cultura geral, descaracterizando-se assim a sua feição profissional, 

reduzindo-se o conhecimento da formação profissional específica. Esse fato levou a 

população a frequentar o curso normal como substitutivo da educação geral, mesmo não tendo 

o objetivo de iniciar um processo de formação profissional (NUNES, op.cit.). 

 É importante destacar que a hierarquização de níveis de formação, com efeito, 

principalmente, para os professores primários, tende a desencadear um processo de 
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desvalorização profissional, uma vez que parece justificar de forma naturalizada o 

nivelamento “por baixo” da base de cálculo dos salários, da qualificação profissional e das 

condições de trabalho desses profissionais. Gera também uma certa confusão para a 

construção da identidade profissional docente, uma vez que a formação inicial é o primeiro 

passo importante para a definição dessa identidade. Vemos, então, que esse dado histórico, 

citado anteriormente, apresenta provavelmente uma marca negativa para o desenvolvimento 

da profissão de professor que atua nos anos iniciais de escolarização. De uma certa maneira, 

ainda está presente na tensão existente na atualidade quando ainda é mantida a permissão para 

atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a formação mínima em cursos de nível médio.  

A despeito de toda essa diversificação de lócus de formação por meio da oferta do 

curso normal, a habilitação profissional de professores não correspondeu ao crescimento da 

matrícula de aluno no ensino primário da época, fazendo com que muitos cargos públicos de 

professores fossem assumidos por professores leigos. Com a expansão escolar da política 

desenvolvimentista dos anos de 1950, tem-se um crescimento considerável das Escolas 

Normais devido, sobretudo, à ação da iniciativa privada, muito embora ainda se constatasse 

no Brasil um elevado número de professores leigos.  

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 4024, de 20/12/1961, houve 

avanço no âmbito da gestão administrativa e flexibilidade curricular, possibilitando o 

rompimento da uniformidade curricular das Escolas Normais.18 Essa mesma lei não rompeu 

com a hierarquização na formação de professores primários. No Capítulo IV “Da formação do 

magistério para o ensino primário e médio”, artigos 53 e 54, indica-se que a formação de 

professores para o ensino primário seria desenvolvida em escola normal de grau ginasial com 

no mínimo quatro séries anuais. Além das disciplinas obrigatórias do curso em tela, seria 

ministrada uma preparação pedagógica. Contudo, não se sabe como seria organizada, no 

curso, essa preparação pedagógica. A formação seria dada também em escolas normais de 

grau colegial com três séries anuais e em prosseguimento ao grau ginasial. Permaneceu 

também nesse contexto a nomenclatura de “professor regente” e “professor primário” para as 

habilitações obtidas em cada um daqueles cursos.  

Quanto ao curso de Pedagogia, o currículo mínimo foi regulamentado pelo então 

Conselho Federal de Educação, através do Parecer nº 251/62. Esse currículo reforçou o 

esquema anterior, favorecendo a separação entre conhecimentos teóricos e conhecimentos 

                                                 
18 O princípio da flexibilidade na lei se expressa, dentre outros aspectos, através da equivalência de estudos entre 

os cursos de formação geral e os cursos profissionalizantes. Esta equivalência, anteriormente, não era 
reconhecida pelas leis orgânicas, fazendo com que se acentuasse a dualidade de percursos de formação, não 
permitindo diálogo entre os ramos e níveis de ensino. 
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práticos. Retoma-se, também nesse período, o debate quanto à formação docente para o 

professor primário em nível superior já requerida pelos pioneiros nos anos de 1930. Esse 

mesmo parecer define que “nele se apoiarão os primeiros ensaios de formação superior do 

professor primário”, prevendo a superação próxima do modelo de formação em nível médio 

nas regiões mais desenvolvidas do país. Predominantemente, o curso de Pedagogia desse 

período formaria os professores dos cursos normais, bem como os profissionais para as 

funções não docentes. 

 Ainda nos anos de 1960 do século XX, a Reforma Universitária desenvolvida pelo 

Governo Militar por meio da Lei nº 5540/68 provocou mudanças nos cursos de formação de 

professores em nível superior. A lei previa o desdobramento das Faculdades de Filosofia em 

departamentos isolados, e a seção de Pedagogia foi elevada à categoria de faculdade, cabendo 

a esta a formação dos especialistas em educação.  

 O formato característico desse período defendia a elevação da formação de 

professores dos anos iniciais de escolarização para o nível superior através do Parecer nº 

252/69 e da Resolução Normativa nº 2. Tais dispositivos indicavam a abrangência do curso de 

Pedagogia, destacando que, além de formar professores para o ensino normal e especialistas 

para as atividades de administração, supervisão e inspeção, se permitia ao licenciado o 

exercício do magistério nas séries iniciais, porém, sem a indicação de uma habilitação 

específica, fazendo parte da habilitação para o ensino normal. Essa admissão baseou-se na 

premissa indicada pelo então conselheiro do Conselho Federal de Educação, Valnir Chagas, 

de que “quem pode o mais pode o menos”, ou seja, se o professor estaria preparado para 

formar o professor em nível médio, ele mesmo deveria estar preparado para o ensino naquela 

etapa de ensino.  

Esse parecer extinguiu ainda a separação entre o bacharelado e a licenciatura, 

instituindo a licenciatura plena. Exigia-se, ainda, para o registro de diploma de especialista, a 

experiência no magistério. Esse instituto só seria exigido mais precisamente através do 

Parecer nº 87, de 1972, com a indicação do período de experiência correspondente para cada 

habilitação específica.  

Ainda no final dos anos de 1960, ocorreu um movimento de descaracterização do 

curso de Pedagogia, prevendo-se até a sua extinção, fato que não veio a acontecer. Essa 

descaracterização foi encampada pelo já citado conselheiro Valnir Chagas através de suas 

“indicações”, que foram revogadas posteriormente. 

Dessa maneira, o referido conselheiro lançou a proposta de que a formação de 

especialista de educação poderia ser alcançada através da formação inicialmente desenvolvida 
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em qualquer licenciatura. Desta feita, o curso de Pedagogia seria subsumido ou diluído em 

habilitações acrescidas como apêndices dos cursos de licenciaturas ou através de cursos de 

pós-graduação. Nesse contexto, previa-se que o preparo para atuar de 1ª a 4ª séries se 

efetuaria num curso de Pedagogia que ganharia, assim, uma nova identidade.  

Mesmo que essas proposições de fato não tivessem sido levadas a efeito da forma 

como foram escritas, o que prevalece nesse período é a Lei nº 5692/71, definindo uma 

habilitação específica para o magistério dos anos iniciais, diferentemente daquela diluída na 

habilitação para o ensino normal definida pelo Parecer de 1969. Assim, após a promulgação 

da reforma do ensino do regime militar (Lei nº 5692/71), cada vez mais ganharia espaço, nos 

cursos de Pedagogia, a formação de professores para as séries iniciais, fazendo com que 

alguns legisladores considerassem que se havia chegado à solução da problemática de 

elevação da formação de professores para esse nível de ensino através deste dispositivo legal.  

Para Papi (2005), o conjunto legal implementado desde o Decreto de 1939 até o 

Parecer de 1969 não sanou o problema de indefinição quanto a função do curso. Podemos 

dizer que se iniciou uma particularidade em relação à profissionalidade polivalente, ligada 

exatamente à noção da pedagogia como área de conhecimento. A estruturação do curso de 

Pedagogia oscilaria entre a proposição de uma formação específica para o pedagogo, mais 

marcadamente com a visão de especialista da educação para, posteriormente, assumir a 

formação de professores para os anos iniciais, denotando a construção de um perfil de 

pedagogo-docente. 

 Nesse mesmo contexto, através da Lei nº 5692/71, imprimir-se-ia uma forte 

descaracterização do curso normal, transformando-o em Habilitação Específica do Magistério 

para as séries iniciais (HEM), sendo equivalente aos estudos secundários. Aprovada pelo 

Parecer nº 349/72, essa habilitação foi organizada em duas modalidades: uma com duração de 

três anos, que habilitaria a lecionar até a 4ª série, e outra com a duração de quatro anos, que 

habilitaria o magistério até a 6ª série do 1º grau. Essas modalidades indicavam também uma 

certa permanência da mentalidade das hierarquizações na formação. 

 Segundo Mello et al. (1985), essa descaracterização apresentou-se da seguinte forma: 

redução do número de disciplinas de instrumentação pedagógica específica para o 1º grau; 

aligeiramento e desarticulação de conteúdos; enfraquecimento dos estudos sobre a realidade 

educacional do país; falta de preocupação com as áreas específicas do ensino de 1ª a 4ª séries 

e com questões de aprendizagens das crianças das camadas populares.  

 Nessa mesma linha, Gatti (1994) ratifica essas indicações num estudo sobre as 

condições de formação e trabalho do então chamado professor de 1º grau, mais precisamente 
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aqueles que ensinavam de 1ª a 4ª séries, identificando uma série de lacunas. Seu estudo teve 

como base tanto a análise documental das proposições oficiais como a vivência dos estudantes 

através de simulação. Em suma, esse autor identificou a precariedade em que o professor de 

1º grau estava se formando, fosse na Habilitação Específica para o Magistério (HEM) em 

nível secundário, fosse na habilitação específica para o magistério obtida por meio do curso 

de Pedagogia. A pesquisadora percebeu, então, a inespecificidade dos currículos da formação 

do professor em questão por apresentarem disciplinas de caráter mais instrumental em 

combinação com as de formação mais geral e vice-versa. Nesse sentido, de um lado observou-

se uma certa sofisticação nas nomenclaturas das disciplinas do currículo e, por outro lado, um 

esvaziamento dos conteúdos imprescindíveis para a formação de professores para aquele 

nível. Os conteúdos sobre a alfabetização e os métodos de trabalho com as primeiras noções 

das diversas áreas (matemática, estudos sociais, ciências) não eram compostos de uma carga 

horária mínima necessária e ainda se apresentavam de forma aligeirada e desarticulada.  

 Ainda nesse contexto de reestruturação curricular, a Lei nº 5692/71 indicava que as 

habilitações profissionais deveriam ser compostas por um núcleo comum, nacional e 

obrigatório − responsável pela educação geral do professor − e uma parte diversificada, 

representando o mínimo necessário à habilitação profissional. Era permitido ainda a um 

estudante do curso secundário de formação geral pleitear o ingresso na HEM, aproveitando 

seus estudos anteriores, ficando apenas um ano dedicado aos estudos preparatórios de 

formação profissional, reforçando mais ainda o caráter de aligeiramento e insuficiência 

curricular legitimado pelos poderes públicos.  

 De forma mais geral, a Lei nº 5692/71 teve outro impacto sobre o currículo da HEM 

ao formular uma outra proposição curricular, segundo a qual o ensino de 1º grau seria 

organizado por atividades, o que pressupunha também um outro tipo de formação dos 

professores das séries iniciais. O termo “atividade” foi mais explicitado pelo Parecer nº 853, 

de 12 de novembro de 1971, e pela Resolução nº 8 de 1º de dezembro do mesmo ano, ambos 

do Conselho Federal de Educação daquele mesmo Conselho. Segundo Castellani Filho (1988, 

p. 6), a atividade parecia ganhar um caráter de “fazer prático não significativo de uma 

reflexão teórica [...]”. Considerava-se, então, como experiências que necessariamente não 

assumiam um caráter formal no currículo da escola. Naquele mesmo parecer, o Conselho 

Federal de Educação indica como as matérias de ensino deveriam apresentar-se 

“didaticamente assimilável”, sob três diferentes formas: em atividades, áreas de estudo e 

disciplinas. Mimesse (2007) resume como esse processo deveria ser desencadeado a partir da 

orientação daquele documento norteador:  
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Nas atividades, a aprendizagem deveria ocorrer a partir de experiências 
concretas; já nas áreas de estudo, as situações concretas seriam equilibradas 
com os conhecimentos sistemáticos, além de se efetuar a integração de 
conteúdos afins. Nas disciplinas, a aprendizagem deveria se desenvolver 
por meio do conhecimento sistemático (MIMESSE, 2007, p. 107). 
 
 

 Há, portanto, uma indicação implícita de que o nível de ensino em que 

predominantemente há o atendimento realizado às crianças poderia efetivar o estudo das 

matérias através de atividades, para assim se adequar às necessidades e possibilidades 

concretas de desenvolvimento dos alunos. Essa indicação legal parece retomar uma visão 

restrita e praticista do ensino nos anos iniciais de escolarização e denotar a não necessidade de 

o professor desenvolver um aprofundamento teórico sistematizado, cabendo essa 

característica apenas para o “professor de disciplina” ou “professor de matéria”.  

 Essa prescrição curricular parece refletir também a influência da abordagem tecnicista 

e das teorias comportamentalistas de aprendizagem no ensino na educação brasileira dos anos 

de 1970. Tal abordagem baseia-se no modelo de professor aplicador de técnicas e executor de 

manuais, desenvolvendo ainda o controle da aprendizagem. As atividades, provavelmente, 

não seriam autonomamente planejadas pelos professores nesse contexto. 

 Esse aspecto, segundo Sarmento (1994), pode ser considerado também como um 

dispositivo de desqualificação docente, caracterizada “pela intromissão de procedimentos de 

controlo técnico, pela sofisticação dos processos de gestão e pela normatização e 

standartização dos processos pedagógicos de ensino e avaliação, designadamente com 

currículos de base condutista” (p. 40).  

 Somadas a essas mudanças declarou-se a obrigatoriedade do ensino de Educação 

Moral e Cívica, da Educação Física, de Educação Artística e de Programas de Saúde nos 

currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus, ampliando-se as demandas para a 

docência do professor das séries iniciais daquele período, expressando um “alargamento” da 

polivalência. Contudo, os dispositivos legais não apontavam claramente como esta deveria se 

efetivar no seio das escolas e das salas de aula.19 

 Ainda como desdobramento da Reforma do ensino de 1971, estabeleceu-se uma 

relação estreita entre a Habilitação Específica de Magistério (HEM) e o curso de Pedagogia, 

uma vez que a habilitação para o magistério teria, na formação em nível do 2º grau, o ponto 

de partida e, na graduação em Pedagogia, o ponto de chegada, porém, condicionada aos 

princípios de gradualidade, progressividade e cumulatividade. Essa indicação se justifica 
                                                 
19 Recentemente, outro exemplo desse “alargamento” da polivalência pode ser visto por meio da indicação do 

Decreto que torna obrigatório o ensino de Música na Educação Básica. 
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também porque foi nesse período que se permitiu a formação de professores para as séries 

iniciais do 1º grau em nível superior por meio da Habilitação Específica de Magistério. Esta 

foi elencada juntamente com demais habilitações permitidas ao curso de Pedagogia 

(administração, supervisão, orientação), como já indicado por nós anteriormente. Parecia que 

ocorria aqui uma elevação na base do itinerário formativo dos cursos normais proposto desde 

os anos de 1940. Porém, não se rompia com a lógica da hierarquização de formação para um 

único perfil profissional com a existência de dois cursos diferentes habilitados para a mesma 

função.  

 Porém, apenas a indicação da possibilidade de oferta da habilitação para o magistério 

dos anos inicias apresentada pela lei não significou imediatamente a procura por esta. 

Reforçando a concepção tecnicista na educação, muitas instituições deram prioridade à 

formação dos especialistas, chegando a considerar-se que os cursos, então, formariam 

professores “para não serem professores” 20. Esse contexto também só reforçou a ideia de 

separação entre atividade intelectual e atividade manual, expressa na divisão entre aqueles que 

concebem e planejam os pressupostos norteadores da educação escolar e aqueles que os 

executam: os primeiros, os especialistas, e os segundos, os professores21. 

 No período de redemocratização, pós-governo militar, houve um debate profícuo a 

respeito de mudanças urgentes na formação de professores no país. Assim, o curso de 

Pedagogia, juntamente com as demais licenciaturas, foi analisado sob a perspectiva de 

construção de uma base comum nacional e sob a égide da concepção da docência enquanto 

ato educativo intencional. Esta foi, portanto, a base da identidade profissional de todo o 

educador, pressupostos elaborados, então, pela Associação Nacional de Formação de 

Professores (ANFOPE) 22. 

 As discussões desse período questionavam a fragmentação curricular expressada pelo 

modelo das habilitações isoladas e fomentaram a elaboração da Proposta de Diretrizes 

                                                 
20 Reflexão feita pelas relatoras Ana Rosa Abreu, Maria Inês Laranjeira, Neide Nogueira e Rosaura Soligo, 

(1998) na versão preliminar dos referenciais nacionais para a formação de professores polivalentes, elaborada 
em 1998.  

21 É válido mencionar que, nesse mesmo período, firmou-se o acordo entre MEC/INEP e USAID, cujo principal 
objetivo era promover uma instrução de professores das escolas normais no âmbito das metodologias com 
base na psicologia e se estendendo também aos postos de liderança para se ter uma ação multiplicadora de 
maior abrangência (supervisão e orientação educacional), tarefa primeira dos cursos de Pedagogia. (TANURI, 
2000). 

22 Segundo Scheibe e Aguiar (1999), três projetos de Curso de Pedagogia alcançaram visibilidade no cenário 
educacional do país em meio a dissensões, acordos e em diferentes momentos históricos: o da ANFOPE 
(ANFOPE, 1998, 2004, 2005a, 2005b) e entidades apoiadoras, particularmente o Fórum de Diretores de 
Faculdades de Educação – FORUMDIR (FORUMDIR, 2005a, 2005b, 2005c), o dos educadores que 
assinaram o Manifesto dos Educadores (MANIFESTO, 2005), liderados por José Carlos Libâneo e Selma 
Garrido Pimenta (LIBÂNEO, 1998, 2002, 2006; LIBÂNEO E PIMENTA, 2002; PIMENTA, 2002), e o 
apresentado pelo CNE no início de 2005 (BRASIL, 2005a, 2005b, 2005c).  
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Curriculares para os cursos de Pedagogia. Nesta, lançou-se a indicação de uma concepção 

abrangente da formação e do perfil do pedagogo, podendo ele atuar tanto na área da docência 

como na área da gestão, incluindo também atividades no campo da educação não-formal e 

informal.  

 Nesse mesmo período, houve uma proposição de redimensionamento dos 

cursos/habilitações específicas de magistério através da implantação por iniciativa do 

Ministério da Educação e dos Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério 

(CEFAM’s) 23. Cavalcante (1994) identificou algumas ações desenvolvidas, levando em conta 

que estas podem ser consideradas como um significativo avanço da reflexão sobre a formação 

de professores em nível médio, tendo em vista a descaracterização dos cursos normais 

efetivada mediante a promulgação da Lei nº5692/71. De forma resumida, as ações se 

caracterizaram da seguinte forma: enriquecimento curricular promovido também por um 

planejamento curricular coletivo; inclusão de componentes curriculares da formação na 

habilitação já desde o 1º ano de estudos; funcionamento em tempo integral; integração entre 

as instituições formadoras e as escolas de 1º grau e os centros de pré-escola; desenvolvimento 

de pesquisa-ação nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática; remodelação dos estágios, 

etc.. Porém, esse formato de instituição não se consolidou na realidade educacional e não 

pode se expandir para outros estados devido às descontinuidades política e administrativa do 

Ministério de Educação, o que acarretou também problemas de ordem financeira para a 

manutenção do modelo de formação.  

 

1.3.3 As reformas educacionais dos anos de 1990 e as políticas de formação de 

professores para os anos iniciais do Ensino Fundamental 

  

A partir dos anos de 1990, surgiu no cenário da educação brasileira um conjunto de 

medidas que se configuraram em políticas que vão dar centralidade à Educação Básica, 

respondendo a um movimento de reformas do Estado brasileiro. Nessas reformas do Estado 

brasileiro, estarão subjacentes as ideias neoliberais formuladas, em âmbito internacional, para 

atenderem à reestruturação do capital frente a sua crise, iniciada no final dos anos de 1970 e 

acentuada nos final dos anos de 1980 por meio do desmonte do Estado de Bem-Estar Social.

  

                                                 
23 Inicialmente, no ano de 1983, o projeto contemplou seis unidades da Federação: Rio Grande do Sul, Minas 

Gerais, Piauí, Pernambuco e Bahia e, em 1987, agregou os estados de Santa Catarina, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Sergipe, Paraíba, Rio grande do Norte, Pará, Goiás e São Paulo. 
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Assim, sob a égide de um discurso que atribuía a crise à educação a ineficiência da 

gestão, a má formação dos professores, os currículos inadequados e a falta de insumos, as 

reformas educativas desencadeadas no Brasil priorizaram cinco aspectos fundamentais: a 

gestão dos sistemas de ensino e da escola, o financiamento da educação escolar, o currículo, a 

formação e a avaliação. Dessa forma, inserida nesse contexto, a formação de professores 

ganhou uma centralidade estratégica em tais reformas. Tal centralidade se expressa em dois 

principais aspectos: o fato de os professores serem responsabilizados pela crise da educação e, 

ao mesmo tempo, serem vistos como alternativa principal para as soluções dos problemas 

surgidos nessa mesma crise. Segundo Batista Neto (2006b),  

 

a instituição dos Parâmetros curriculares Nacionais em 1995, a promulgação 
da nova Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394/96 e da Lei do FUNDEF (Fundo 
Nacional de Valorização do Ensino Fundamental), Lei 9424/96 e um sem 
números de decretos, resoluções, pareceres e instruções normativas que para 
regulamentar, no detalhe, dispositivos gerais das Leis mencionadas (2006b, p. 
58). 

 

balizaram a formação de professores no país, estabelecendo seus princípios, conceitos e suas 

diretrizes, bem como definiram os espaços institucionais para a formação de professores da 

Educação Básica.  

Nesse contexto, como um dos documentos gerado a partir de princípios reformistas, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96) assume um caráter 

contraditório no contexto da formação de professores no país ao apresentar uma série de 

indicações sobre o lócus de formação dos professores para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Também destaca o protagonismo docente em contradição com uma concepção 

neoliberal, que está mais na linha da responsabilização do que da valorização e que, no corpo 

desta mesma lei, é destacada em seu art.67, dentre outras características.24  

 A despeito desse aspecto, essa mesma lei vai versar no art. 13 sobre elementos 

importantes sobre as atribuições do professor, dando um referencial importante para a sua 

formação. Destacará ainda, no art. 12, as atribuições da escola como instituição social e o 

papel do professor como importante integrante da elaboração de sua proposta pedagógica. 

Assim, a LDB nº 9394/96 prevê o estabelecimento de progressivos graus de autonomia 

pedagógica e administrativa, além de definir claramente as competências básicas das quais os 

professores devem se incumbir, dentre estas: zelar pela aprendizagem dos alunos e participar 

                                                 
24 Para aprofundar mais a análise da concepção neoliberal sublinhada na Lei nº 9394/96, ver análise de Saviani 

(2008). 
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da elaboração da proposta pedagógica. Para Batista Neto (2006b), essa última característica, a 

definição clara das competências e atribuições do professor, 

 

constitui um passo a mais na direção da profissionalização dessa categoria. 
Nos termos em que se encontra organizado o mundo social e o mundo do 
trabalho, a profissionalização de uma atividade laboral é um instrumento de 
grande significação para a valorização dessa mesma atividade (p. 65).  
 

 

A lei, contudo, ratifica uma superposição entre a função dos cursos de Pedagogia e o 

Curso Normal Superior e entre as universidades e institutos superiores de educação, ao 

preconizar a tão esperada elevação da formação inicial dos professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental em nível superior. Além disso, desconsidera as contribuições históricas 

tanto dos CEFAMs como das universidades que qualificaram seus cursos de Pedagogia, que 

já assumiam predominantemente a função de formar os professores para aquele nível de 

ensino.  

 Como desdobramentos também das proposições da LDB frente a permissão da 

habilitação em cursos na modalidade normal em nível médio, como habilitação mínima para 

atuar em classes de educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o Parecer nº 

01/99, que versa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

na modalidade normal em nível médio, e a Resolução nº 2 da Câmara de Educação Básica, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores na 

modalidade normal em nível médio, trouxeram considerações para qualificar aqueles cursos, 

inserindo-os também no debate que pautou a renovação da formação dos professores. Assim, 

o referido curso foi considerado, nesses documentos, como ponto de partida da trajetória de 

formação de professores que visa a sua progressiva “universitarizacão inicial”, conforme 

indicação nas disposições transitórias da LDB nº 9394/96. O curso Normal Médio seria 

considerado ainda como estratégico por contribuir para a universalização dos anos iniciais e 

da educação infantil, atendendo à diversidade e à desigualdade de oportunidades educacionais 

ainda presentes na realidade educacional do nosso país. 

 Sobre esse ponto de vista, o Ministério da Educação (MEC) se pronunciou na versão 

preliminar do Plano Nacional de Educação, em 1998: 

 

Deve-se observar que, apesar da ênfase atribuída pela lei de diretrizes e 
bases à formação em nível superior, não se pode descurar da formação em 
nível médio, que será, por muito tempo, necessária em muitas regiões do 
país. Além disso, a formação em nível médio pode cumprir três funções 
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essenciais: a primeira, o recrutamento para as licenciaturas, a segunda, a 
preparação de pessoal auxiliar para creches e pré-escolas, e a última, servir 
como centro de formação continuada. 
 

  
Na versão final do Plano Nacional de Educação implementado pela promulgação da 

Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, identificou-se uma desrresponsabilização da União 

relacionada às metas relativas à formação dos profissionais da educação, uma vez que esta se 

isentou de sua atuação direta e transferiu, por meio de parcerias com os setores 

governamentais e pela indicação, da exclusiva reponsabilidade estados, municípios ou das 

organizações da sociedade civil (BRZEZINSKI, 2010). 

 O Parecer nº 01/99 prevê ainda que a formação de professores oferecida na 

modalidade normal deve requerer um ambiente institucional próprio com organização 

adequada à sua proposta pedagógica e se articular com as proposições das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, o ensino médio e a educação infantil. 

Deve, ainda, ser entendida como uma etapa importante para o desenvolvimento profissional 

dos professores da educação básica, sendo, portanto, parte integrante de um itinerário 

formativo.  

 Nesse contexto, os currículos dos cursos devem contemplar, além de competências de 

caráter geral, às áreas que integram o currículo destinado à educação infantil e aos anos 

iniciais do Ensino Fundamental em níveis de abrangência e complexidade indispensáveis à 

(re)significação de conhecimentos e valores (PARECER Nº01/99, p. 66). Devem contribuir 

ainda para dar concretude à proposição do professor como profissional reflexivo e 

investigador, mediante a promoção de uma reflexão sistemática sobre a prática e prever ainda 

uma articulação entre o que chamam de “núcleos curriculares” 25. Nesse sentido, os textos 

tanto do Parecer como das Resoluções que regulamentam a matéria parecem apresentar uma 

contradição no que se refere à concepção de reflexão sobre prática com a qual se deveria 

trabalhar, uma vez que considera o efetivo exercício da docência na educação infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental como integrante da área curricular da prática. Esta 

inclusive é uma tendência ratificada pela própria LDB nº 9394/96, que gera uma tensão sobre 

como se daria o movimento de reflexão sobre uma prática já vivenciada no exercício em sala 

de aula anterior ao curso de formação.  

                                                 
25 Segundo o art. 3º da Resolução nº 2 CEB/CNE/99, a estruturação desses núcleos curriculares deve 

corresponder às diretrizes curriculares para a educação básica, configurando os seguintes eixos: da formação 
básica, geral e comum, da compreensão da gestão escolar; e da produção de conhecimentos, a partir da 
reflexão sistemática sobre a prática.  
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 As análises formuladas pela relatora do Parecer 26 procuravam ampliar as bases da 

formação de professor, atreladas também ao estudo aprofundado da educação escolar em sua 

complexidade, principalmente as que desvelam a relação entre escola e sociedade, ensino e 

poder, e a natureza própria do conhecimento escolar. Evitam-se, assim, análises que 

procuraram reduzir a formação de professores à transmissão de conteúdos e a procedimentos 

do “como fazer” (p.43) 27.  

 Contudo, a LDB (9394/96) desencadeou um desconforto e uma indefinição na 

formação de professores para os anos iniciais e a educação infantil. Ao mesmo tempo que 

permitia como habilitação mínima a obtida nos cursos normais em nível médio, criou os 

chamados cursos normais superiores e definiu os institutos superiores de educação como 

instituição responsável, exclusivamente, pela formação dos professores da educação básica, 

indicação esta feita por meio do Decreto Federal nº 3276/1999. 

 No entanto, essa indicação não perdurou por muito tempo, pois um movimento de 

educadores questionou-a, principalmente porque a LDB atribuía grande importância em 

relação à formação de professores a uma instituição ainda inexistente. Como resultado da 

pressão social realizada pelos educadores, o Ministério da Educação reconhece o “equívoco” 

e promulga o Decreto nº 3.554, de 7 de agosto de 2000, dando uma nova redação ao art 3º do 

primeiro decreto e trocando o termo “exclusivamente” pelo “preferencialmente”. Apesar da 

troca, o segundo termo deixa claro que a intenção era dar certa legitimidade aos institutos 

superiores de educação. Assim, a despeito de toda uma produção e mudanças desenvolvidas 

por muitas universidades que ofertavam o curso de Pedagogia e procuravam qualificar a 

formação docente por elas efetivadas, o curso de Pedagogia sofreu um golpe em relação à sua 

atuação como formador dos professores das séries iniciais. 

 A criação dos institutos é justificada por meio do Parecer CNE nº 115/99, no qual são 

apresentadas as suas diretrizes, como uma alternativa à dissociação entre teoria e prática. 

Sobre essa dissociação, o Parecer indica:  

 

Essa dissociação se apresenta em dupla vertente. Em primeiro lugar, na 
separação entre, de um lado, o ensino das teorias e métodos educacionais e, 
de outro, a prática concreta das atividades de ensino na sala de aula e no 
trabalho coletivo escolar. A dissociação se apresenta também na separação 
entre o domínio das áreas específicas do conhecimento que deverão ser 

                                                 
26 Conselheira Profª Edla de Araújo Soares.  
27 Muito do que se apresentou neste parecer como bases importantes para a formação de professores já estava 

contemplado na versão preliminar de 1998 dos referenciais para a formação de professores polivalente e se 
apresentou também nas Diretrizes Nacionais para a formação de Professores da Educação Básica de 2001. A 
esse respeito, ver Dias (2009). 
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objetos do processo de ensino-aprendizagem e sua adequação às 
necessidades e capacidades dos alunos de diferentes faixas etárias e em 
diferentes fases do percurso escolar.  

 

 Todavia, podemos considerar que existe uma contradição nessa justificativa. Ao 

longo de todo o documento, percebe-se que a identidade que se pretende constituir para esse 

lócus de formação e os cursos a serem desenvolvidos pauta-se, predominantemente, pela 

reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem e o domínio dos conhecimentos específicos 

ensinados nas diversas etapas da educação básica, em detrimento dos outros elementos da 

formação de professores e da educação escolar.  

 Esse aspecto pode ser exemplificado desde a caracterização do corpo docente que 

deveria compor os institutos, o que é indicado tanto no Parecer CNE nº 115/99, como na 

Resolução CP nº 01/9928, propondo que uma parte significativa dos professores seria 

composta de especialistas nos conteúdos curriculares da escolarização básica (§ 1º do art. 4º). 

Outras indicações que parecem ratificar a crítica apresentada acima estão destacadas no § 2º 

do artigo 1º, incisos I, II e III. Estas fazem referência ao fato de que o trabalho desenvolvido 

nos institutos deveria capacitar os formandos, de modo a torná-los aptos a dominar os 

conteúdos básicos relacionados às áreas de conhecimento. São objeto de sua atividade 

docente, compreendem o processo de ensino-aprendizagem e, por conseguinte, resolvem 

problemas concretos da prática docente e da dinâmica escolar Já no seu artigo 2º, o parecer 

indica apenas três eixos sob os quais os institutos deveriam estruturar seu projeto institucional 

próprio, sendo um deles, portanto, a integração dos conteúdos curriculares da educação 

básica. Esse aspecto se repete também no art. 6º, inciso II.  

 Atualmente, com a promulgação das Diretrizes Curriculares do curso de Pedagogia 

em 2006, retoma-se o debate sobre o papel do curso de Pedagogia na formação dos 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, justamente porque as Diretrizes 

destacam a função que esse curso deve assumir quanto à formação daqueles profissionais. 

Assim, como já foi dito, as Diretrizes consideram que a docência contempla tanto o trabalho 

desenvolvido em sala de aula como a gestão, incluído também o apoio técnico-pedagógico 

para os institutos tecnológicos de formação profissional. Promovem, dessa forma, uma 

espécie de “inchaço” nos currículos que, provavelmente, dificultará uma formação adequada 

para os futuros docentes. Para dar conta dessa abrangência, as diretrizes enfatizam o 

                                                 
28 Dispõe sobre os Institutos Superiores de Educação, considerados os artigos 62 e 63 da Lei nº 9394/96 e o art. 9 

§ 2º, alíneas “c” e “h” da Lei nº 4024/61, com a redação dada pela Lei nº 9131/95. 
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desenvolvimento de uma formação interdisciplinar, cujo entendimento não é aprofundado em 

seu texto.  

 Além disso, esse dispositivo legal acentuou o enfraquecimento da presença do Curso 

Normal Superior e do Instituto Superior de Educação, já desencadeado por tantas críticas que 

lhes foram direcionadas, provocando novamente indefinição sobre o papel dessas instituições 

dentro do cenário da formação de professores na educação brasileira. Alguns dos cursos 

normais, por exemplo, assumiram a nomenclatura de curso de Pedagogia por entender que já 

desenvolviam em suas propostas pedagógicas o que as diretrizes acabaram por regulamentar, 

como também para ganhar legitimidade social. Os cursos de Pedagogia já gozavam de maior 

prestígio social para a oferta de cursos de formação de professores para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, sendo referendados pelos educadores que neles foram formados, como 

também pelas entidades representativas de professores.  

Como desdobramento desse movimento, instituiu-se uma série de programas de 

formação com vista a ajustar o sistema de titulação apontado na legislação, face a um déficit 

do número de professores devidamente qualificados e habilitados para atuarem nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental existente naquele período. A questão da certificação e da 

habilitação seria uma das prerrogativas para se elevar a qualidade da formação e atingir os 

objetivos das reformas, embasadas nas proposições dos organismos internacionais com foco, 

justamente, para a formação de outro perfil de professor. Essa formação estaria ainda pautada 

por princípios educativos que preconizam a formação de indivíduos polivalentes e flexíveis 

em seus postos de trabalho. 

Assim, seguindo a orientação dos financiadores, a formação de professores deveria se 

dar preferencialmente em programas de capacitação em serviço dentro de um menor espaço 

de tempo possível e de acordo com as condições existentes em cada região e estado do país 

(BELO, 2008, p. 63). 

Para formar os professores considerados “leigos” e que não possuíam a habilitação em 

nível médio, instituiu-se o PROFORMAÇÃO − Programa de Formação de Professores 

Leigos. Foi criado em 1999, como curso de nível médio, com habilitação em magistério, na 

modalidade de educação a distância, para formar docentes que exercem a profissão sem 

habilitação legal nas escolas públicas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tendo duração de 

dois anos (3.200 horas) e utilizando material impresso e vídeo. 

Moore (2001 apud MORAES, 2007), um dos consultores que avaliou este programa, 

destaca em sua análise um dos grandes méritos do programa: possibilitar o aprendizado ligado 

ao cotidiano dos professores. Porém, Moraes (op.cit.) critica o modelo educacional do 
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PROFORMAÇÃO por julgar que existe uma massificação quanto ao uso da avaliação como 

centro de seu processo de implementação. Nesse sentido, a avaliação conferiria e controlaria a 

“qualidade” do processo pedagógico, desenvolvido por meio de uma relação direta entre o 

modelo apresentado nos módulos e vídeos e a prática efetuada pelos professores-cursistas que 

teriam suas aulas assistidas pelo tutor como integrante de seu processo avaliativo.  

 Com foco direcionado para a elevação da formação inicial em nível superior dos 

professores já em exercício, estabeleceram-se programas especiais para a formação desses 

professores. Muitos destes programas receberam denominações específicas em cada estado, 

porém, tiveram o mesmo objetivo de elevar a habilitação de professores que já atuavam na 

Educação Básica, principalmente os professores dos anos iniciais de escolarização, nos quais 

havia se identificado uma maior distorção entre o exercício efetuado e a habilitação exigida 

por lei. 

No Estado de Pernambuco, um desses programas recebeu a denominação de Programa 

Especial de graduação em Pedagogia (PROGRAPE) e foi ofertado pela Universidade de 

Pernambuco (UPE), tendo em sua proposta, como um dos seus objetivos principais, 

desenvolver propostas pedagógicas inovadoras a partir da investigação da prática docente 

escolar. A despeito desse objetivo ousado, Santiago et al. (apud PERNAMBUCO, CEE, 

2003), no relatório final da comissão de verificação das condições de funcionamento para fins 

de reconhecimento do PROGRAPE, por exemplo, identificaram alguns problemas dos cursos 

ofertados pelo programa. Dentre estes problemas, destacamos: a) ausência da demonstração e 

comprovação dos procedimentos que permitiram a execução de 3540 horas em dois anos; b) 

descrição clara dos processos pedagógicos e das situações didáticas de efetivação da Prática 

de Ensino e Estágio Supervisionado para além do programa formal; c) maior participação do 

corpo docente da UPE na formação dos professores, utilizando-se da experiência acumulada e 

das condições de trabalho do grupo consolidado, e d) definição de política de Estágio 

Supervisionado e Prática de Ensino com ênfase nos procedimentos de articulação entre as 

escolas e redes que participam do Programa, com destaque para a compatibilidade da 

formação e da experiência do docente com as disciplinas ministradas. 

Além disso, o relatório identificou dificuldades referentes à garantia de padrões 

mínimos de qualidade, uma vez que percebeu uma inadequação das instalações adequadas 

para o funcionamento do curso, ligada ao serviço de biblioteca quanto ao acervo e seu uso. 

Assim, o relatório foi favorável ao reconhecimento do curso, porém, com ressalva, destacando 

que, devido ao seu caráter emergencial, a formação de turmas deveria ser encerrada em 2003, 

o que de fato não chegou a acontecer. Percebem-se a marca do aligeiramento e a fragilidade 
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em relação aos fundamentos da formação, subjacentes aos projetos desses cursos ao 

destacarem uma prática dissociação de uma sólida formação teórica.  

Nessa mesma linha das reformas, também implementaram-se sistemas de avaliação 

nacionais e estaduais, expressando ainda mais o caráter regulador sob o qual o Estado 

brasileiro constituir-se-ia na direção de sua reforma. Data então desse período a 

implementação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), criado em 1992. 

Compõe este sistema a Avaliação Nacional da Educação Básica –Aneb (Saeb), que avalia os 

alunos de forma amostral, das 4ª e 8ª séries (5º e 9º anos) do Ensino Fundamental, em Língua 

Portuguesa (leitura) e Matemática (resolução de problemas), das redes pública e privada, nas 

áreas urbana e rural. Está incluída, no oitavo ciclo do SAEB, a Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar – Anresc (Prova Brasil)29, que avalia, a cada dois anos, em caráter 

censitário, todos os estudantes das escolas públicas da 4ª e da 8ª séries (5º e 9º anos) do 

Ensino Fundamental, em Língua Portuguesa (leitura) e Matemática (resolução de problemas).  

Nesses dois tipos de avaliação, a crítica recai sobre a sofisticação de organização dos 

dados com o uso de linguagem excessivamente técnica. Repreende-se também o caráter mais 

de medição em detrimento ao de avaliação, por não corresponder a um trabalho coletivo entre 

os atores (técnicos das secretarias, gestores, coordenadores, professores, pais de alunos e os 

próprios alunos), cujo foco é a produção de análise global do fenômeno educativo, e não 

somente os resultados a partir de variáveis quase definidas arbitrariamente. Além disso, a 

máquina burocrática produz um atraso considerável na divulgação dos dados para as escolas e 

facilita a interferência da mídia na promoção de raqueamentos e discriminação dos resultados 

das instituições escolares. 

No bojo desse quadro avaliativo, está uma estreita relação entre uma noção de 

competência e sua correspondência com um sistema de certificação. Assim, não foi por acaso 

que a lógica das competências permeia todos os demais documentos orientadores da formação 

inicial dos professores e dos currículos das escolas, tal como nos adverte Dias (2009), Freitas 

(2002) e Ramos (2001). A concepção de competência alinhava-se também às lógicas de 

formação humana e à educação correspondente a ser promovida, desencadeadas no pós-

fordismo, no qual se deveria formar indivíduos multifuncionais, flexíveis, polivalentes, 

garantindo-se, assim, os mais altos níveis de empregabilidade possíveis.  

Nesse contexto, em 2003, estabeleceu-se, por meio da Portaria n. 1.403, de 

09/06/2003, o Sistema Nacional de Certificação e Formação continuada de Professores da 

                                                 
29 Sobre os ciclos do SAEB, consultar Oliveira (2007). 
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Educação Básica, com o objetivo de, por meio do uso do mérito profissional, ter-se um 

parâmetro para a formação profissional. Este sistema recebeu muitas críticas das entidades 

representativas dos profissionais da educação e, pelo arrefecimento das forças políticas com a 

saída do então Ministro da Educação, Cristóvam Buarque, foi engavetado num período de 

“hibernação”. Este parece dar, atualmente, vistas a ser “despertado” de forma dissimulada 

pela instituição do Exame Nacional de Ingresso na carreira Docente, por meio do Art.3º da 

Portaria n. 6, de 28/05/2009 (BRZENZINSKI, 2010). 

 Destaca-se, ainda, nesse contexto, a promoção de programas de formação continuada 

que procuraram disseminar a perspectiva do profissional reflexivo e construir algumas 

metodologias de formação pautadas neste paradigma.  

A maioria desses programas teve a gestão e a promoção no âmbito da Rede Nacional 

de Formação Continuada de Professores da Educação Básica (RNFC). Tal rede foi criada no 

contexto daquele Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada, no qual o artigo 

1º de sua portaria apontava para a implantação de uma Rede Nacional de Centros de 

Pesquisas e Desenvolvimento da Educação. Porém, após o arrefecimento dos demais 

objetivos do sistema, foi somente em 2005 que o MEC, aproveitando a estrutura proposta da 

Rede na portaria nº 1403/2003, em particular dos Centros de Pesquisas, a implantou 

efetivamente por meio do Edital nº 01/2003.  

Para Santos (2010), a implantação da RNFC inaugurou uma nova fase na formação 

docente na medida em que permitiu a institucionalização da formação continuada por meio 

dos Centros de Pesquisas e Desenvolvimento da Educação pertencentes às universidades. 

Além disso, fundamentou-se numa perspectiva de formação continuada que valoriza a 

socialização dos conhecimentos científico-acadêmicos no desenvolvimento profissional do 

professor. A esse respeito, Gatti (2008) menciona que esta aproximação entre as 

universidades e a educação básica promoveu o desenvolvimento, em universidades, “de 

materiais didáticos fundamentados e validados, destinados a professores em serviço, o que 

configura uma atividade que esteve distante da pesquisa institucionalizada na vida acadêmica” 

(p. 207). Ainda, para Santos (op. cit.), essa configuração da institucionalização da formação 

continuada a reforçou como direito e obrigação do Estado em oferecê-la. Porém, a rede, 

apesar dessas proposições, limitou-se a figurar resquícios de uma política focalizada ao 

priorizar o desenvolvimento de pesquisas aplicadas relacionadas aos conteúdos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, às tecnologias de gestão e avaliação. Dessa forma, o foco 

também direcionar-se-ia para aspectos ligados aos indicadores de desempenho das 
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aprendizagens dos alunos, associando à qualidade da educação, à aprendizagem dos alunos e 

competências já pré-determinadas (SANTOS, 2010). 

Uma boa parte dos programas desenvolvidos pela RNFC se configurou em políticas de 

letramento e alfabetização, cujo objetivo era aperfeiçoar e ampliar o quadro de indivíduos 

autônomos no uso da língua materna. Assim, estes estariam alinhados às influências 

internacionais dos organismos multilaterais a exemplo do Banco Mundial. A Declaração 

Mundial sobre educação para todos, por exemplo, orientava o estabelecimento de políticas 

que atendessem à satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, principalmente 

relacionadas às habilidades de comunicação e expressão oral e escrita, de cálculo e raciocínio 

lógico. Exemplos desses programas foram: 

• O PROFA: Programa de Formação Continuada de Professores Alfabetizadores 

desenvolvido entre os anos de 2000/2001. Alguns municípios do país tiveram 

acesso ao PROFA, porém o Programa não permaneceu em ação por muito 

tempo devido às mudanças de governo.  

• O Praler: combina a formação do professor leitor com a formação do 

professor, tendo como meta despertar nos alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental o gosto e a autonomia da leitura. Esse Programa, criado na 

primeira gestão do governo Lula, ainda faz parte da realidade de alguns 

municípios do país.  

• PRÓ-LETRAMENTO: o mais atual desses programas tem como objetivo 

principal oferecer suporte à ação pedagógica dos professores das séries iniciais 

do Ensino Fundamental, para elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem 

de Língua Portuguesa e Matemática30. 

 
Em todos esses programas, estabeleceu-se a figura do tutor (atualmente chamado de 

orientador de estudo no caso do Pró-letramento) – geralmente por professores supervisores ou 

coordenadores pedagógicos, vivenciados de forma presencial ou semipresencial. Para Freitas 

(2002), esse caráter de tutoria parece produzir uma visão paternalista do trabalho de formação 

com professores, e ainda reforçar um sentido de “formação em cadeia”, retomando a figura 

dos “multiplicadores” tão criticada nos anos de 1970. Discordando um pouco dessa 

                                                 
30Além dos programas lançados pelos governos federais, muitos outros de caráter não governamental, como os 

Programas do Instituto Airton Senna (Acelera Brasil/ Se liga) ou a Proposta de alfabetização Alfa e Beto (que 
associa um determinado método de alfabetização à formação de professores), são oferecidos às secretarias 
municipais e estaduais do país. 
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pesquisadora, podemos considerar que estes programas têm formado um quadro permanente 

de formadores em diversos municípios do país, que serão responsáveis pela organização dos 

estudos com os professores das séries iniciais, no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento, nas Secretarias e escolas, da cultura de formação de professores por meio 

de um processo contínuo (FERREIRA; SILVA CRUZ, 2010). Porém, concordamos com 

Freitas (op.cit.) de que precisamos estar avisados da contradição que há nestas ações e que 

focalizam uma concepção de formação no próprio local de trabalho por meio da integração 

entre supervisores e coordenadores. Apesar de se apresentarem como uma inovação ao tomar 

“o trabalho concreto como categoria de análise” (p. 149), podem provocar o reducionismo nas 

análises mais amplas e nas críticas desse trabalho em suas relações com a sociedade. 

Em 2007, desconsiderando a vigência do PNE promulgado em 2001, o governo 

federal, por intermédio do Ministério da Educação, instituiu o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE). Trata-se de um plano com um caráter plurianual que reúne 52 ações, 

abrangendo todos os níveis, as etapas e modalidades da educação. Saviani (2007) o critica 

indicando a sobreposição das ações destas com aquelas já apontadas no PNE vigente, 

inclusive algumas já em execução. Além disso, configura-se muito mais como um plano de 

intenções, uma vez que não explicita a fonte de recursos para a realização das ações. Para lhe 

dar sustentação legal, baixou-se o Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007, que versa sobre o 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação31.  

Maués, O. (2010) comenta sobre o alinhamento de vários mecanismos de controle, no 

contexto do PDE. São estes:  

 
 

Termo de Compromisso, que representa a adesão pelo município ao Plano e 
que lhe dá direito à assistência técnica e apoio financeiro; o Sistema de 
Monitoramento - SIMEC que tem como função acompanhar as ações do 
PDE e do Plano de Ação Articulada que o município que aderiu deve 
realizar (p. 718). 

 
 

 Destaca ainda que a regulação da educação por meio da avaliação é acentuada como 

política de Estado a partir da instituição do Índice de desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB). Ao enfatizar o IDEB, o plano reeditou uma política educacional com uma visão 

meritocrática que, contraditoriamente, nega o princípio da igualdade de condições indicado 

                                                 
31 O compromisso Todos pela Educação originou-se por um movimento coordenado por empresários, que foi 

lançado em São Paulo, em 2006, como parte das comemorações da Independência do Brasil. Seu objetivo é 
envidar esforços para que se efetive o direito de todas as crianças e jovens à Educação Básica Pública de 
qualidade até 2022. 
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em um dos seus principais objetivos. Atualmente, essa condição é novamente fortalecida 

quando a identificamos como uma das metas do novo Plano Nacional de Educação, 

atualmente em discussão no congresso nacional: a proposição do uso desse indicador. 

As principais ações do PDE relacionadas à formação dos professores da educação 

básica foram: instituição da Universidade Aberta do Brasil (UAB), Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e instalação da Nova CAPES, que seria responsável 

pelo futuro Sistema Nacional de Formação de Professores. A principal tarefa da nova CAPES 

seria subsidiar o MEC na formulação de políticas e no desenvolvimento de atividades de 

suporte à formação dos profissionais do magistério, tanto para a educação básica e superior 

quanto para o desenvolvimento tecnológico do país (SANTOS, 2010). Ainda nesse contexto, 

o MEC instituiu a Avaliação de Alfabetização – Provinha Brasil, por meio da Portaria 

Normativa n. 10, complementando, então, as ações do PDE. 

Em 2009, apresentando-se como um documento que tenta organizar uma série de 

ações relacionadas à formação docente no país, que aconteciam de forma muitas vezes 

desarticuladas e descontinuadas, e ainda uma legitimidade legal a essas ações, instituiu-se o 

Decreto nº 6775 de 29 de janeiro de 2009, que versa sobre a Política Nacional de Formação 

de Profissionais do Magistério da Educação Básica. O decreto tem como ponto positivo 

apresentar os princípios que norteariam as ações de formação. Contudo, não traz grandes 

inovações em relação ao que já havia sendo feito em matéria de formação docente, inclusive 

não rompe com as lógicas dos documentos gerados quando do início da implementação das 

reformas educativas no início dos anos de 1990.  

Posteriormente, em maio daquele mesmo ano, lançou-se o Plano Nacional de 

formação de Professores da Educação Básica, normatizado pela Portaria nº 9, de 30/06/2009, 

cujo objetivo é qualificar os professores que já estão em exercício a terem condições de obter 

um diploma específico na sua área de formação. Denominado de PARFOR, este plano 

definiria ações em acordos de cooperação técnica celebrados pelo MEC, por intermédio da 

CAPES e as Secretarias de Educação, para organizar e promover a formação de professores 

das redes públicas de educação básica. 

Na Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica 

expressada por meio do Decreto nº 6775/ 2009 identificamos concepções e elementos 

norteadores que de maneira direta ou indireta influenciam na construção da profissionalidade 

docente polivalente. Esses elementos apresentam-se, assim, como componentes do processo 

de profissionalização atual daquele que atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental na 

realidade brasileira.  
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No campo didático-pedagógico, o decreto apresenta uma valorização da escola como 

espaço de formação que pode tender a um reconhecimento do pragmatismo como um 

conhecimento válido para afirmar a formação profissional docente, pendendo a relação teoria 

e prática com uma ênfase de uma prática utilitária. Nesse mesmo campo a prática 

interdisciplinar é considerada como relevante para a formação docente, porém, é tratada de 

forma homogênea sem reconhecer a complexidade sob a qual se apresenta o exercício da 

polivalência.  

No que tange ao lócus da formação a Política Nacional dos Profissionais da Educação, 

perpetua a problemática das hierarquizações institucionais deixando contraditórias e 

antagônicas as especificidades da profissionalidade docente polivalente. Essa hierarquização é 

quase que “naturalizada”, uma vez que no plano se admite ainda a formação em nível médio 

na modalidade normal para a habilitação do exercício nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Além disso, não há nenhuma perspectiva clara de como articular este nível e o 

nível superior para seus momentos de formação. 

Para Freitas (2007, p. 1206), esse aspecto tende a ocultar “a desigualdade entre 

instituições de ensino e instituições de pesquisa, estudantes que estudam e pesquisam e 

estudantes que trabalham, produzindo a desigualdade educacional”. Essa pesquisadora 

também destaca que tem havido uma retomada e expansão de cursos normais em nível médio 

para a formação de professores para a educação infantil e séries iniciais do Ensino 

Fundamental, caracterizando-se, assim, numa política pública permanente, não transitória. 

Dessa forma, adia-se a formação superior destes professores nas universidades, considerada 

uma das bases para se construir uma profissão e uma história dos educadores de nosso país, 

responsável também pela elevação da qualidade da educação pública. Justifica-se ainda o 

desperdício de dinheiro público com ações aligeiradas de ajuste da certificação dos docentes, 

que vão sendo admitidos nas redes de ensino sem essa formação sólida universitária.  

A necessidade de uma formação universitária do professor da fase inicial de 

escolarização parece estar longe de ser resolvida e se apresenta ainda como um elemento de 

ideologia do profissionalismo (SARMENTO, 1994). Nesse caso, observamos que, no plano 

do discurso, existe uma proposta de elevação do nível de formação daquele profissional. No 

entanto, a universidade não é o lócus privilegiado para realizá-la, mas existe a ratificação de 

uma formação em cursos superiores. Contudo, não é necessariamente universitária, através da 

qual se poderia obter uma sólida formação teórica do professor para atuar nos anos iniciais de 

escolarização. 
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O decreto também prevê a criação de Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à 

Formação Docente, com representantes de várias instituições. A existência desses fóruns pode 

se constituir num elemento contraditório para se constituir o processo de profissionalização 

docente fortalecido, uma vez que este pode ser uma via de interlocução na qual o docente 

pode ter voz. Todavia, ao designar como presidente deste Fórum os secretários de Educação 

estaduais e municipais, eles podem reforçar a tutela do Estado frente às questões da 

profissionalização docente e acentuar ainda mais a lógica da responsabilização.  

Como consequência dessa responsabilização, por exemplo, os professores são instados 

a seguir um currículo único, vivenciar programas de formação continuada específicos nas 

áreas de conhecimento objeto da avaliação dos sistemas e seguir modelos de aulas que, muitas 

vezes, não foram por eles planejados. Essa realidade gera diminuição da autonomia docente e 

consequente proletarização na medida em que pode haver uma perda, pelo professores, da 

condução dos instrumentos de trabalho (SARMENTO, op. cit.). 

 Em suma, analisando quase vinte anos das políticas de formação, Freitas (2002) 

destaca, nos governos de Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e, de forma abrangente, 

Fernando Henrique Cardoso, que nesse interrégno foram constituídas práticas de 

desrresponsabilização do Estado com o financiamento público e individualização das 

responsabilidades sobre os professores. Exemplo disso foi que, a despeito do discurso de 

profissionalização, muitos professores tiveram que arcar com os custos de elevar a sua 

habilitação em nível superior, uma vez que a oferta maior para esse fim se encontrava nas 

mãos da iniciativa privada.  

Já ao analisar o período que compreende os dois governos Lula, Freitas (2007) destaca 

que as práticas para efetivarem o discurso da profissionalização e da valorização do 

magistério apresentam-se como uma prioridade postergada, devido à identificação de uma 

série de fragilidade a esse respeito. Em suma, a pesquisadora indica a não ocorrência de uma 

grande ruptura em relação à configuração de um Estado neoliberal que tem produzido um 

achatamento dos recursos públicos para a formação de professores e desenvolvido ações 

fragmentadas diferenciadoras dos conhecimentos científicos, técnicos e culturais. Nesse 

sentido, permitiu-se a existência de uma diversidade de instituições habilitadas para 

desenvolverem a formação docente inicial e continuada. E, mesmo que essa diversidade 

gerasse um aprimoramento através das políticas de formação para cada um dos espaços, não 

se garantiram condições igualitárias para a formação docente.  

Além disso, promoveu-se um processo de regulação do trabalho docente reduzida à 

prática individual, enfatizando a dimensão técnica da docência passível de ser avaliada, 
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mensurada e certificada. Observa-se, além desse quadro geral, uma tendência crescente no 

conjunto dos programas ofertado: a estreita ligação entre a educação a distância, o uso das 

novas tecnologias na educação e as políticas de formação continuada e em serviço32. 

Diante do exposto, vemos que o cenário das políticas comentadas de forma abreviada 

neste item relacionado aos processos de regulação da construção da polivalência nos anos 

iniciais de forma geral silencia sobre algumas de suas especificidades. Os sistemas de 

avaliação que focalizam apenas alguns conteúdos das áreas de conhecimento e os atrelam a 

determinados programas de formação continuada, cujos formatos, geralmente, se apresentam 

com elementos contraditórios, afetam a autonomia docente e, principalmente, reduzem a 

polivalência, fazendo com que os professores tenham que instituir práticas de modo a se 

reconhecerem como professores polivalentes. A própria perspectiva interdisciplinar que seria 

um princípio de formação para a constituição da polivalência não tem uma sustentação sólida 

nas discussões das políticas, configurando-se num discurso muito genérico.  

Percebemos ainda que a marca da certificação e do aligeiramento da formação e a 

fragilidade da elevação da formação em nível superior do professor dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental fora do contexto universitário são aspectos que permanecem sem 

consenso no processo de profissionalização desse docente. 

A seguir, discutiremos sobre os conceitos de profissão, profissionalização e 

profissionalidade e suas inter-relações para, assim, ampliarmos a base conceitual sob a qual 

buscamos compreender a construção da profissionalidade polivalente. 

 
 
 

                                                 
32 Exemplo desse fato foi a instituição do Programa TV Escola, da UNIREDE, da Universidade Eletrônica, 

Universidade Virtual e, mais recentemente, da Universidade Aberta do Brasil. 
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CAPÍTULO 2 PROFISSÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E PROFISSIONALIDADE 

DOCENTE: PERSPECTIVAS E INTER-RELAÇÕES 

 

2.1 Sobre os conceitos de profissão, profissionalização e profissionalidade e suas inter-

relações 

 

 Diversas correntes sociológicas trataram do tema da profissão, desde as correntes 

clássicas às correntes contemporâneas. Na corrente funcionalista, Carr-Saunders (1937) foi 

um dos primeiros a tentar definir “profissão”. Segundo ele, profissão significava “uma 

ocupação”, baseado num estudo e num treino intelectuais especializados, cujo objetivo era 

fornecer a outros serviços ou conselhos altamente qualificados a troco de determinados 

horários e salários. Já Parsons (1972) afirmou que a profissão é um sistema de solidariedade 

no qual se constrói uma identidade baseada na competência técnica de seus membros em 

torno de um ideal de serviço. 

Sob uma perspectiva interacionista, Chapoulie (1973), por sua vez, criticou essa 

versão e colocou que o que estabelece a organização sistêmica das profissões é a forma como 

estas se estruturam para manter um monopólio de saber. Numa outra direção, Safarti-Larson 

(1979) tratou a profissão como um projeto de mobilidade social, que organiza tanto a própria 

profissão como a vida social na qual os grupos profissionais estão inseridos.  

Para Freidson (1998), profissão é uma ocupação que controla seu processo de trabalho 

e está organizada por um conjunto especial de instituições que se mantêm parcialmente por 

uma ideologia de serviço e qualificação especializada. Freidson ainda destaca que a forma 

como se caracteriza o nível de interdependência do profissional com o usuário de seu serviço 

influencia a autorregulação desenvolvida pelos profissionais para o controle último de sua 

atividade. 

Abbot (1988) acrescentou outros elementos ao conceito de profissão: desenvolveu a 

ideia de grau de abstração e de grau de especialização de conhecimentos constitutivos de uma 

profissão. Segundo Abbot, o domínio de um conhecimento abstrato e especializado possibilita 

a um dado grupo delimitar uma área profissional e colocá-la sob o seu controle, levando-o a 

distinguir-se dos demais grupos, conformando a jurisdição e a área de influência relativa ao 

campo profissional, no qual se legitimam as profissões. A partir do conceito de jurisdição, 

vemos que a profissão se constitui num campo de tensão.  

Dessas diferentes correntes dos estudos sociológicos, emergem, pelos menos, três 

elementos de consenso sobre o conceito de profissão: especialização do saber, formação 
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intelectual em nível superior e ideal de serviço. Contudo, as profissões não podem ser 

reduzidas a apenas esses três elementos, uma vez que Chapoulie (1973) destaca que o 

paradigma funcionalista subjacente à definição desses critérios analisa os grupos profissionais 

a partir deles mesmos, configurando, assim, um “tipo-ideal profissional”. Esse “tipo-ideal” 

não entenderia que uma profissão é um grupo social organizado e reconhecido que ocupa uma 

posição específica de prestígio na sociedade. 

Porém, para Loureiro (2001), a noção de profissão “é um conceito à procura de 

definição” (p. 27). A problemática da definição do conceito de profissão pode ser resumida, 

segundo esse autor, a partir de duas dimensões: uma dimensão estática, que se limita a 

enunciar critérios identificadores de uma possível profissão, e uma outra, que focaliza as 

estratégias estabelecidas pelo grupo ocupacional para ascender ao estatuto profissional. 

Assim, a profissão pode ser ainda vista como um construto social que não pode ser 

compreendido isolado de diversos processos de modernização das sociedades, considerando 

que assume um significado social particular em diferentes contextos. As profissões, dessa 

forma, só podem significar o que uma sociedade ou um grupo social, a partir de uma 

determina cultura e num determinado tempo histórico, lhe atribuem (LOUREIRO, 2001). 

Portanto, a profissão expressa um movimento de lutas e disputas políticas inerentes ao seu 

processo de construção e, por isso, está imbuída dos conflitos e contradições inerentes às 

relações sociais que a produziram. Em síntese, uma profissão expressaria uma função social 

que, para se afirmar como tal, define para si um conjunto de saberes com alto grau de 

especialização. Estes saberes, por sua vez, são estabelecidos por um processo longo de 

formação e pela organização de formas próprias de controle de seu exercício.  

A ideia gerada a partir do processo de construção de definições analíticas sobre o 

conceito de profissão e, consequentemente, de seu desenvolvimento, conduziu, segundo 

Loureiro (op.cit.), à formulação do conceito de profissionalização. Dessa forma, para esse 

pesquisador, a profissionalização é um processo, cujo objetivo é desenvolver um 

melhoramento individual e coletivo das capacidades e de racionalização dos saberes utilizados 

no exercício da profissão (p. 32). Esse processo abarcaria não só os conhecimentos e as 

capacidades que uma determinada prática profissional exige, mas também elementos políticos 

de negociação de estratégias individuais e coletivas. Estes elementos buscam reivindicar uma 

elevação do grau de atividades que um grupo profissional deverá desenvolver e a legitimidade 

social da atividade profissional como um todo.  

Ao analisar o caso específico do processo de profissionalização docente, Nóvoa 

(1995a) destaca que este remonta à formação dos Estados Modernos, contendo diferenciações 
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segundo a realidade social em que se realiza. Sua trajetória histórica não é linear, podendo ser 

dividida em períodos. Assim, observa-se, num passado mais remoto, uma forte influência de 

um ethos religioso, passando posteriormente a estar ligada diretamente com a própria 

formatação e institucionalização da escola pelos Estados modernos.  

Sendo assim, nesse processo de profissionalização, a profissão docente foi 

estabelecendo uma série de caracterizações e ações sob as quais os professores se definiriam 

como profissionais do ensino, a saber: exercício da atividade docente em tempo integral e 

como principal ocupação; estabelecimento de um suporte legal para esse mesmo exercício, 

associado à criação de instituições específicas para a formação de professores e a participação 

em associações profissionais que desempenharam um papel fundamental na defesa do estatuto 

socioprofissional dos professores. Nesse desenvolvimento, duas dimensões foram importantes 

para a sua constituição: formulação de um conjunto de conhecimentos e técnicas necessários 

ao exercício qualificado das atividades docente (esse conjunto de saberes de natureza técnica 

deveria estar associado a saberes de natureza teórico-científica) e dimensão a respeito dos 

valores e das normas deontológicas, expressando uma estreita relação entre a identidade 

profissional docente com o projeto histórico de escolarização da nação. Essa dimensão reforça 

ainda o elemento fundante de que uma profissão não está relacionada apenas ao que acontece 

nos limites internos de sua atividade, mas está ligada ao contexto mais geral da vida em 

sociedade.  

Bourdoncle (1991), por sua vez, acrescenta que a profissionalização possui dimensões 

interdependentes, e não hierarquizadas, que constituem o processo de apropriação da 

profissão pelo sujeito. Dentre estas dimensões, localiza-se a dimensão da profissionalidade, 

que diz respeito ao processo de melhoria das capacidades e dos conhecimentos realizados na 

profissão. 

Na tentativa de delinear melhor como se dá o processo de profissionalização, 

Bourdoncle constrói uma análise a partir de dimensões, rompendo com visões generalizantes 

e tentando evidenciar a dinâmica na qual está compreendido o processo de profissionalização. 

Chama atenção também para o fato de que essas dimensões de análise ou níveis sob os quais 

se apresentam e, por conseguinte, se analisam a profissionalização, não podem ser 

compreendidas como elementos segmentados ou hierarquizados em graus de importância.  

Assim, contribuindo também com um esclarecimento semântico a respeito do termo 

profissionalização, enumera três sentidos complementares e interdependentes deste processo: 

“profissionalidade”, “profissionismo” e “profissionalismo”. Profissionalidade diz respeito ao 

processo de melhoria das capacidades e dos conhecimentos construídos pela profissão, 
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distinguindo a especificidade de ser professor. Profissionismo refere-se às estratégias e à 

retórica coletiva, que são utilizadas para reivindicar o estatuto sócio-profissional da atividade, 

constituindo também hierarquias de atividades. Contudo, é no profissionalismo que se efetiva 

a adesão individual à retórica e às normas coletivas que legitimam a profissão a partir do seu 

cumprimento.  

 Notamos que uma perspectiva de análise da profissão docente, ao cuidar da 

interdependência entre as dimensões de análise, como a apontada por Bourdoncle, pode nos 

levar a entender como tal dinâmica é elaborada, reformulada e ressignificada pelos docentes 

para pensar e atuar como profissional.  

Nessa linha de análise, o termo profissionalidade, sendo uma derivação do termo 

profissão, assume, juntamente com outros termos, tais como profissionalismo e 

profissionalização, significados diversos em função de contextos e referências teóricas. O 

termo profissionalidade é oriundo do termo italiano profissionalitá, conforme destacam os 

estudos de Barisi (1982), que o situou no contexto das mudanças desenvolvidas nas lutas 

sindicais na Itália. Nesse sentido, Barisi menciona que a profissionalidade refere-se ao 

“caráter profissional de uma atividade”, às capacidades, aos saberes, à cultura e à identidade 

de uma determinada profissão.  

Braem (2000) analisa as contribuições de Barisi para a construção da noção, 

constituindo a defesa da dimensão individual como seu elemento definidor. Sua contribuição 

para se compreender a noção de profissionalidade avança ainda ao apontar os contextos em 

que esta foi se constituindo em tempos e espaços específicos. Essa pesquisadora aponta que a 

noção de profissionalidade surge, no contexto francês, como desdobramento de estudos 

discutidos no I Encontro de Sociologia do Trabalho, realizado em Nantes, em 1986, e com a 

publicação da revista: Sociologia do trabalho: da qualificação à profissionalidade. O principal 

desdobramento desses eventos foi a associação da noção de profissionalidade à temática da 

qualificação.  

Dubar também analisou a profissionalidade em uma publicação de 1987 e apontou que 

ela pode ser tratada sob duas concepções: uma que chamou de “empírica” porque, articulada à 

noção de competência, é entendida “como qualidades pessoais provenientes da experiência e 

da personalidade”, e uma outra concepção denominada de “científica” porque, ligada a uma 

noção de qualificação, é definida como uma “qualificação jurídica atestada e hierarquizada 

pelos títulos escolares”.  

Uma outra questão que Braem analisa nessa associação entre a noção de 

profissionalidade e os conceitos de qualificação e competência é o reconhecimento de que 
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nem a qualificação corresponderia a um indicador de performance e nem a competência seria 

suficiente como critério da regulação da profissionalidade. Dessa forma, a profissionalidade 

envolve tanto a qualificação como a competência, abrangendo as noções de deontologia e 

ética, incluindo valores coletivos e individuais.  

Lopes (2007), por sua vez, destaca que, ao atrelar o conceito de profissionalidade aos 

conceitos de qualificação e competência, deve-se considerar que estes guardam uma série de 

perspectivas que precisam ser devidamente identificadas e analisadas. A autora cita Gillet 

(1988) para reforçar tal pressuposto: para esta autora, a noção de competência é problemática 

por sua dimensão ideológica, mas não por sua dimensão epistemológica. Assim, para Lopes, a 

noção de competência deve ser situada no sistema mais global dos conhecimentos que lhe dá 

origem e dos desempenhos que lhe permite. Para Enguita (1991), a competência assegura aos 

profissionais o domínio de uma linguagem própria sobre a qual são partilhados 

conhecimentos, saberes, metodologias, normas e valores, servindo como mecanismo de 

controle e reconhecimento entre os pares. 

Demailly (1987) citada por Braem (2000) é outra autora que discute a noção de 

profissionalidade associada à qualificação e à competência profissional. Para ela, enquanto a 

qualificação se refere à valorização dos conhecimentos acadêmicos e didáticos expressos em 

uma titulação, a competência profissional valoriza os meios através dos quais a qualificação 

se torna eficiente. A competência profissional extrapola, portanto, as exigências juridicamente 

reconhecidas para a formação profissional, denotando conhecimentos e aptidões requeridos 

socialmente e exigidos praticamente em contextos e situações profissionais. Assim, essa 

autora analisa a noção de profissionalidade de forma a reconhecer que as aptidões individuais 

podem ser cada vez mais requeridas como obrigações coletivas para a institucionalização de 

uma ação profissional.  

Nesse sentido, Ramos (2008) considera que a profissionalidade congrega duas facetas 

interdependentes, destacando que não podem ser reduzidas nem à aquisição de um novo 

conhecimento, nem à realização de uma ação, mas implica considerar em qual sentido o 

conhecimento adquirido encontra sua expressão na ação. Por resultar de uma dinâmica 

relacional, a profissionalidade implica um conhecimento e sua expressão na ação, elementos 

que endossam sua natureza eminentemente instituinte.  

Esse caráter instituinte da profissionalidade nos faz, então, questionar: como o 

professor, em sua atuação profissional, lida com os conflitos que podem ser gerados pelos 

sistemas de regulação e normatização da polivalência, visto que são sujeitos levados a 

confrontar os seus saberes de base com os saberes socializados pelas e nas instituições 



 75

formadoras? De que forma se posicionam nesse confronto e estabelecem suas práticas 

polivalentes? Como questionam os próprios processos de formação/atuação, possibilitando a 

autogestão de sua formação? Essas são algumas das questões suscitadas a partir da análise da 

construção da profissionalidade docente polivalente e da sua inter-relação entre os demais 

aspectos da profissionalização. 

Evidenciando-se, assim, a dinâmica de formatação do trabalho docente, Cunha (2006) 

considera que, para o caso do trabalho docente, talvez a concepção de profissionalidade seja 

mais adequada do que a de profissão (p. 72). Para ela, tal concepção reflete de forma mais 

aproximada o contexto, no qual a docência é vivenciada sob a égide da mudança, do 

movimento, das novas experiências, de novos espaços e temporalidades, das novas interações, 

dos novos sentimentos. Sendo assim, a profissionalidade destacaria um caráter mais 

interpretativo da “relação entre o conhecimento sistematizado da profissão, a vivência prática 

de sua atividade no contexto próprio em que a mesma se dá e as estruturas sóciocognitivas do 

aluno” (Idem, p. 75). Nesse contexto, formação e autoformação são processos que se 

intercomunicam, contribuindo para a constituição da profissionalidade (PENIN et al., 2009). 

Um outro autor que discutiu essa questão foi Hoyle (1980), que compreende 

profissionalidade como “as atitudes em relação à prática profissional entre os membros duma 

ocupação e o grau de conhecimento e de competência que eles aplicam nessa tarefa” (p. 44). 

Em relação à docência, Hoyle (Idem) distingue a profissionalidade restrita da 

profissionalidade extensa33. Para ele, a profissionalidade restrita é intuitiva, focalizada na sala 

de aula e baseada na experiência, e não na teoria, estando mais diretamente ligada à analise do 

desenvolvimento do aluno (p. 49). Na esfera da profissionalidade extensa, afirma que o 

professor  tende a situar a sua sala de aula dentro de um contexto educacional mais amplo. E, 

ainda, a perceber a importância da análise, desde a teoria e dos contextos educacionais mais 

recentes para o desenvolvimento de sua ação, vendo, portanto, o ato de ensinar como uma 

atividade racional susceptível de melhoria, com a ajuda da pesquisa e de práticas de 

desenvolvimento (Idem). 

Para Hoyle, então, a análise do processo de profissionalização docente implica 

questionar-se sobre “Será que a profissionalidade extensa é só uma forma da profissionalidade 

restrita com dimensões adicionadas, ou são as duas perspectivas diferentes e irreconciliáveis 

do ensino?” (p.18).  Na verdade, este estudioso problematiza os discursos sobre 

profissionalização e desprofissionalização pautados por uma oposição entre os conhecimentos 

                                                 
33 Essa distinção é realizada pelo pesquisador com finalidades heurísticas uma vez que este aponta que não 
realizou estudos empíricos a respeito.  
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práticos e os conhecimentos teóricos reconhecidos e evocados no processo de 

desenvolvimento profissional docente.  

Nesse contexto, para Sarmento (1998), a profissionalidade docente será um “conjunto 

maior ou menor de saberes e de capacidades de que dispõe o professor no desempenho de 

suas atividades, e o conjunto do grupo profissional dos professores num dado momento 

histórico. Esses saberes e capacidades são marcados por um continuum que se entrelaça com a 

própria evolução do conhecimento educacional, das teorias e dos processos pedagógicos” 

(BRZEZINSKI, 2002, p. 10). Como exemplo desta constituição da profissionalidade docente 

na realidade do professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental, aqui no Brasil, na década 

de 1980 do século XX, Lima (2007), Facci (2004) e Santos (2010) destacam como a teoria 

psicológica do construtivismo marcou a atuação e a formação desses profissionais, causando 

um certo esvaziamento da função de ensinar desse profissional. 

Boing (2002) é outro autor que analisa a profissionalidade, apontando, como uma de 

suas características, o início da socialização profissional. Segundo esse autor, a 

profissionalidade: 

  
É um conjunto de conhecimentos e capacidades individuais e coletivas 
socialmente colocadas como expectativa profissional. Desde a formação 
inicial, passando pela formação continuada, percebe-se um constante 
trabalho de especialistas e profissionais da área para transmitir os saberes e 
os fazeres ideais da profissão. A profissionalidade está no plano das 
potencialidades e não da realidade. Cada profissão tem um protótipo 
exemplar como referência. Teorizar a profissão em torno deste ideal 
constitui a profissionalidade. É um momento importante da socialização 
profissional, uma vez que é neste estágio do processo que se pode colocar 
os marcos de referência para a ação profissional (BOING, 2002, p 10-11). 

 

Para Boing (op. cit.), a profissionalidade e o profissionismo, ou corporatismo, são 

dados colocados de fora do profissional. Ainda segundo esse autor, só temos profissionalismo 

quando um conjunto de informações profissionais inserido na formação inicial e no trabalho 

passa a fazer parte integrante da vida profissional dos sujeitos por escolha própria. 

Na mesma linha de análise de Bourdoncle, para Ramalho, Nunez e Guathier (2004), a 

profissionalidade seria uma dimensão da profissionalização que se articula ao conceito de 

profissionalismo de forma dialética, ou seja, ambos contêm partes que se complementam 

entre si, sem as quais não seria possível compreender cada conceito. Dessa forma, esses 

autores comentam que a profissionalidade corresponde a uma dimensão interna da 

profissionalização, na qual o professor adquire conhecimentos que são mobilizados nas 

atividades docentes. Já o profissionalismo, por sua parte, refere-se à reivindicação de status 
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do exercício profissional que os sujeitos desenvolvem frente a sociedade, a fim de legitimar as 

qualidades específicas e complexas que separam uma profissão da outra, através de um 

processo de negociação, requerendo, ademais, um processo de formação específica. 

Assim, a profissionalidade envolve os conhecimentos e as habilidades necessários ao 

exercício profissional, e estes são constituídos num processo conflituoso de busca de 

autonomia para o exercício profissional, para fins de reconhecimento e valorização. A 

profissionalidade e o profissionalismo mantêm, portanto, uma relação dialética, pois as 

formas de viver e praticar a docência desenvolvidas pelos professores de maneira individual e 

coletiva estabelecem uma estreita relação com as condições sociais e institucionais designadas 

para o trabalho docente. Dessa maneira, considera-se que tal relação é constituída e constitui a 

organização escolar na qual o exercício profissional ocorre.  

Nessa perspectiva, a profissionalidade diz respeito à necessidade de o professor buscar 

a re-configuração dos modos de desenvolver suas ações e de se colocar na profissão em 

virtude das demandas específicas da sala de aula, da escola, de regulação e da sociedade de 

maneira geral. Assim, a profissionalização não pode ser desvinculada do sujeito professor, 

nem das limitações que se apresentam no contexto da profissão e do profissional que nele 

atua, como adverte Almeida (2006).  

A profissionalidade pode ser vista, então, como aquilo que é específico na ação 

docente, tal como propõe Sacristán (1999). Essa especificidade diz respeito a um conjunto de 

comportamentos, destrezas e valores. Dessa forma, diferentemente de outras análises já 

descritas, Sacristán acrescenta à compreensão da profissionalidade docente elementos 

distintos dos “conhecimentos”, das “habilidades” e competências. Assim, ao destacar os 

valores, Sacristán faz apelo à dimensão ética da docência.  

 Essa dimensão ética também está presente na análise desenvolvida por Contreras 

(2002). Segundo esse autor, a profissionalidade possui certas qualidades que caracterizam 

principalmente o modo como o professor se preocupa e cria as condições de se realizar um 

bom ensino. Para ele, as qualidades da profissionalidade 

  

são dimensões do seu fazer profissional no qual são definidas as aspirações 
com respeito à forma de conceber e viver o trabalho de professor, ao mesmo 
tempo em que se inscreve a forma de dotar a realização do ensino de conteúdo 
concreto (CONTRERAS, 2002, p. 74). 
 
 

Para Paganini-da-Silva (2006), a profissionalidade se constitui a partir de uma 

dinâmica de interação entre três níveis ou contextos distintos. Um deles seria o contexto 
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pedagógico, no qual são definidas práticas e funções que dizem respeito aos professores. No 

contexto profissional, estabelecem-se os saberes técnicos que legitimam essas práticas. E, por 

último, no contexto sociocultural, os valores e conteúdos entendidos como importantes são 

selecionados para constituir a profissionalidade. 

Nessa mesma linha, Lopes (2007) caracteriza a profissionalidade docente sob duas 

dimensões. A “dimensão dos valores e da ética” fundamenta a ação docente e, a seu ver, é 

organizadora de uma série de outras dimensões do fazer docente. Tal dimensão está 

estritamente ligada ao sentido de educação pública, correspondendo ao atendimento, como diz 

Demailly (op. cit.), a novas situações pedagógicas concretas e a novas exigências quanto à 

escolaridade obrigatória atual, exigências que não podem ser mais respondidas pelos antigos 

modelos de competências. Quanto à “dimensão epistemológica” da profissionalidade docente, 

Lopes (Idem) destaca que o saber profissional não se constitui apenas em uma questão de 

reconhecimento da cientificidade do conhecimento profissional, mas se articula à dimensão 

ético-política.  

Já Roldão (2005) situa o conceito de profissionalidade num movimento que constitui 

um conjunto de atributos socialmente construídos que permitem distinguir uma profissão 

dentre os muitos tipos de atividades da vida social. Assim, para problematizar a 

profissionalidade docente, apresenta algumas atividades que considera como descritores de 

profissionalidade: a) reconhecimento da função e ao saber específico indispensável ao 

desenvolvimento da atividade e sua natureza; b) relação ao poder de decisão sobre a ação 

docente desenvolvida e a consequente responsabilização social e pública; c) a pertença a um 

corpo coletivo que partilha, regula e defende quer o exercício da função e o acesso a ela, 

como também a definição do saber necessário. 

No que concerne ao “reconhecimento da função e ao saber específico indispensável 

ao desenvolvimento da atividade e sua natureza” como descritores da profissão docente, por 

exemplo, a pesquisadora destaca a visão de professor, aceita por muitos durante muito tempo, 

como aquele que “dá aulas” sobre o conteúdo de alguma área ou disciplina, ou como um 

especialista de uma ou mais disciplinas, ou seja, como aquele que “professa um saber”. 

Segundo essa visão, adicionada às complexas relações sociais e ao processo de construção 

desses conhecimentos, a autora defende que a função de ensinar é redefinida como “saber 

fazer aprender alguma coisa a alguém” (ROLDÃO, 2007, p. 17). 

Dessa definição depreende-se que a função de ensinar não se restringe ao domínio 

disciplinar, mas à capacidade de equilibrar o domínio do conteúdo de ensino com o modo 

como este é usado e mobilizado para construir situações de apropriação por parte dos alunos. 
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Para Roldão, esses elementos é que trazem à tona a natureza profissional da docência que a 

diferencia das demais profissões, mesmo aquelas que porventura detenham um conteúdo 

disciplinar similar. Analisando as características da profissão docente, Roldão (2005) dará 

ênfase ainda ao caráter científico que confere um grau de autonomia significativo à 

profissionalidade do professor universitário. Aponta ainda que tais condições serão 

parâmetros e metas a serem buscados pelos professores dos outros níveis como justificativa 

para a (re)configuração de sua profissionalidade.  

Nesse sentido, passa a ganhar relevância a análise da profissionalidade docente, uma 

vez que esta resgata as particularidades do vivenciar a profissão em contextos específicos, tais 

como aqueles que caracterizam as especificidades de trabalho com determinado nível de 

ensino. Para Guerrero (1996 apud CUNHA, 2006), a diferença na formação e na autonomia 

do professorado depende diretamente do grau de ensino onde atua.  

Partindo dessa análise de Roldão, podemos analisar que a especificidade da construção 

da profissionalidade polivalente transita, justamente, pela defesa de um campo disciplinar que 

a define e pela ação de mediação com vistas a analisar e constituir formas de desenvolver a 

apropriação do conhecimento pelo alunado. Percebemos que é neste movimento de análise da 

reivindicação e construção de um campo de saber próprio da polivalência que a função de 

mediação didático-pedagógica pode ganhar maior relevância na investigação que pretendemos 

desenvolver. 

Já em “relação ao poder de decisão sobre a ação docente desenvolvida e a 

consequente responsabilização social e pública”, vemos que o contexto da profissionalidade 

polivalente pode apresentar-se também num contexto de conflitos, uma vez que são esses 

profissionais que estão sendo cada vez mais responsabilizados pelos resultados educacionais 

dos sistemas de ensino, pelo poder público e pela sociedade. Eles mesmos se questionam 

quanto aos resultados das aprendizagens constatados pelos diferentes sistemas de avaliação na 

atualidade. Como consequência dessa responsabilização, os professores são instados a seguir 

um currículo único, a vivenciar programas de formação continuada específicos nas áreas de 

conhecimento objeto da avaliação dos sistemas e a seguir modelos de aulas que, muitas vezes, 

não foram por eles planejados. Essa realidade gera uma diminuição ainda maior da autonomia 

e, consequentemente, a um grau de proletarização.  

No que se refere ao que referenda “a pertença a um corpo coletivo que partilha, 

regula e defende quer o exercício da função e o acesso a ela, como também a definição do 

saber necessário”, a realidade do professor polivalente mostra também fragilidades, uma vez 

que as decisões curriculares sobre a sua formação são geralmente decididas pelos professores 
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universitários ou especialistas das áreas técnicas das gerências de ensino, marcadamente as de 

âmbito federal. As entidades de representação docente têm, em sua maioria, um perfil de 

professor que já está distante das salas de aula da fase inicial de escolarização. Por outro lado, 

as redes de ensino, ao prepararem um concurso público que possibilita o ingresso do 

profissional à carreira de magistério, por exemplo, não consultam aqueles mais experientes 

que já exercem a profissão. Esse aspecto pode ser ainda referendado pela atual ação de 

implementação do Exame Nacional de ingresso na carreira docente, instituído pelas Portarias 

Normativas Ministeriais de nº6, de 28/05/2009, e nº de 14, de 21/05/2010, que tomam, 

inicialmente, o professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental como o primeiro a ser 

submetido a este exame. Expressa, ainda, um processo de certificação baseado numa 

pedagogia de resultados que podem gerar raqueamento e um estreitamento da visão de 

formação apenas à dimensão curricular de conteúdos mínimos, desconsiderando-se aspectos 

quantificáveis. 

Diante do exposto, reconhecemos o conceito de profissionalidade docente como um 

conceito em construção que, inserido no âmbito maior da profissionalização, primeiramente 

caracteriza o processo inicial de socialização profissional, expressando as expectativas sociais 

externas através dos requerimentos para a formação e o exercício definidos pelo Estado. Esses 

requerimentos seriam definidos por uma profissionalidade científica ligada a uma noção de 

qualificação, pautada por exigências juridicamente reconhecidas através de títulos e cursos 

correspondentes. Expressam ainda as expectativas sociais internas do grupo de professores, 

que também se caracterizam por atitudes profissionais que este grupo social define para 

desenvolver suas atividades. Dessa forma, constitui-se num processo de melhoria de suas 

capacidades e seus conhecimentos, expressando saberes, comportamentos, destrezas e valores 

que constroem uma identidade e uma cultura próprias, definindo um profissional diferente de 

outro. 

Esse processo, além de indicar uma dimensão interna e individual para a sua 

construção, refletiria a relação entre uma profissionalidade restrita e uma profissionalidade 

extensa. De acordo com esta relação, a profissionalização caminharia para a construção de 

uma profissionalidade extensa, na medida em que o grupo profissional dos professores se 

reconhecesse socialmente entre si por meio de uma (re)elaboração refinada de seus 

conhecimentos e competências34.  

                                                 
34 A noção de competências que assumimos na compreensão da profissionalidade, relacionada também ao 

conceito de qualificação, refere-se ao saber-fazer que os sujeitos constituem para expressar os conhecimentos 
profissionais apropriados nos processos de formação. 



 81

Contudo, esse reconhecimento, no caso dos professores, reflete o movimento, segundo 

Nóvoa (1991), caracterizado pela tensão entre a constituição de uma autonomia profissional e 

o controle efetivado pelas políticas de Estado. Nesse sentido, para Nóvoa (op.cit.), o fator 

histórico-social imbricado com a própria história de vida do professor é preponderante para se 

entender a profissionalização como um processo de socialização profissional, no qual os 

aspectos profissionais e pessoais dos sujeitos não podem ser analisados separadamente.35 

Destaca-se, nesse mesmo contexto, a dimensão relacional sob a qual o conceito de 

profissionalidade se constitui, implicando conhecimentos e expressão desses profissionais na 

ação, aspecto que reforçaria a sua natureza eminentemente instituinte e contextual. 

Diante do exposto, para compreender a construção da profissionalidade, é necessário 

analisar a definição de perfil para o professor polivalente em termos de currículo de formação 

inicial e de atuação. É preciso ainda questionar quais seriam os saberes profissionais que dão 

corpo à polivalência e como nessa relação dinâmica o professor produz um domínio cada vez 

maior de sua atividade profissional.  

A seguir, apresentaremos de forma mais detalhada outras características e perspectivas 

de conceituação da profissionalidade docente, apontando elementos de análise que 

possibilitem a (re)configuração36 da profissionalidade polivalente.  

 

2.2 A profissionalidade docente como modelos sociais para a profissão de professor 

 

Podemos dizer que, de forma abrangente, a profissionalidade docente pode ser 

entendida como modelos de ser professor e de caracterização da atividade profissional que ele 

exerce. Estes modelos são construídos historicamente a partir de demandas sociais que são 

colocadas para a profissão docente ao longo dos anos.  

Nesse sentido, o conceito de profissionalidade docente pode ser visto como uma 

construção histórica e social, e não como algo rígido e imutável. Ao mesmo tempo, requer de 

nós uma compreensão clara sobre os princípios que norteiam os modelos de profissionalidade 

para não cairmos em discursos retóricos sobre a atividade docente.  

Dessa forma, Morgado (2005) trata de três modelos de profissionalidade docente que 

foram construídos e estão imbricados no processo de constituição da profissão docente. Sua 

análise, nesse sentido, se aproxima da perspectiva da “função” e “formação” do professor, 

                                                 
35 Não sem razão, Penin (2009) destaca, nesse sentido, a importância de se entender a palavra profissionalidade 

como a fusão dos termos “profissão” e “ personalidade”. 
36 O uso do termo “reconfiguração” procura expressar a dinamicidade da construção da profissionalidade docente 

desenvolvida num processo contínuo de construção de modos de vivenciar a profissão de professor. 
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apresentada nos estudos de Pérez Gómez (2000). Esses modelos dependem ainda das 

diferentes concepções do processo educativo e do papel desempenhado pelo professor. 

Um primeiro modelo de profissionalidade docente está relacionado ao professor como 

um profissional técnico que o caracteriza como um profissional que aplica rigorosamente as 

regras derivadas do conhecimento científico para atingir fins pré- definidos. A prática 

profissional é então entendida como uma (re)solução instrumental de problemas, mediante 

aplicação rigorosa de um determinado conhecimento teórico previamente construído 

(MORGADO, 2005). 

Contraponto essa visão de profissionalidade técnica do professor, o modelo do 

professor como profissional reflexivo surge exatamente para confrontar o limite da 

compreensão do professor enquanto técnico por não conseguir abordar e resolver problemas 

que não se enquadram numa lógica de resolução técnica. Trata-se das situações imprevisíveis, 

incertas, sob as quais características intuitivas e criativas do professor ganham destaque. 

Considerou-se, nesse sentido, que reflexão não serviria para lidar apenas com situações 

imprevisíveis, mas seria um modo de ser professor, que reflete sobre e na prática, bem como 

refletiria sobre a própria reflexão, ou seja, acerca do conhecimento produzido a respeito da 

prática docente.  

Nesse sentido, surge o novo modelo de profissionalidade docente a partir da 

racionalidade prática. Esse modelo se caracteriza por resgatar a base reflexiva da atuação 

profissional e como o sujeito aborda e reflete sobre sua prática. Essa racionalidade prática 

reconhece que, cotidianamente, os professores realizam atividades espontâneas baseadas num 

conhecimento tácito e implícito, que não se constitui em padrões rígidos, mas, de certa 

maneira, dão um “desenho” sobre a ação. No entanto, sobre esta, não possui um controle 

específico. É o que Schön (1992) considera como o conhecimento que está na própria ação. Já 

a ideia de “reflexão na ação” seria a saída de uma situação habitual, levando o sujeito a pensar 

e refletir sobre o que faz, compreendendo a ação que realizou.  

Para Schön (op. cit), no contexto profissional, a “reflexão na ação” assume algumas 

características próprias. Esta reflexão possibilita um conhecimento que surge de uma prática 

estável e repetitiva, constituindo um repertório de expectativas, imagens e técnicas que, 

progressivamente, enriquecem e complementam a ação, servindo de base, portanto, para a 

tomada de decisões. 

Stenhouse (1993) reforça a perspectiva de reconhecimento do professor como 

profissional reflexivo por considerar a prática reflexiva inerente ao ensino e, 

consequentemente, à atuação que o profissional realiza. Considera ainda que, no plano 
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curricular, isso se reflete na capacidade dos docentes assumirem o protagonismo. Para 

Contreras (2002), a prática reflexiva, além de pressupor a priori o domínio de um 

conhecimento profissional, requer um outro sistema de conhecimento mais valorativo que faz 

o profissional, em situação de dilema ou de conflito, definir critérios outros, uma vez que a 

base estável anterior se mostraria insuficiente. Para Lemosse e Bourdoncle (1989 apud 

ALTET; PAQUAY; PERRENOUD, 2001), a ação reflexiva do professor o caracteriza como 

profissional. Segundo estes pesquisadores, a característica de um profissional é a de  

 

ser um prático que adquiriu, através de longos estudos, o status e a 
capacidade para realizar com autonomia e responsabilidade atos 
intelectuais não rotineiros na busca de objetivos inseridos em uma 
situação complexa (2001, p. 11).  
 

Esse aspecto também é endossado por Garcia (1995), para quem a definição da 

atividade docente como profissão fundamenta-se na capacidade do profissional em tomar 

decisões e justificá-las. Baseando-se em Shulmam (1987), Garcia (1995) acrescenta: “um 

profissional é capaz não só de praticar seu ofício mas também comunicar aos outros as razões 

das suas ações e decisões profissionais” (p. 35).  

Sá-Chaves (2001), ao analisar os traços comuns da profissão docente em diferentes 

níveis de ensino e as especificidades daqueles professores que atuam no 1º ciclo do Ensino 

Básico, com destaque para o conhecimento e o desenvolvimento profissional, ratifica que a 

profissionalidade docente deve ser inerentemente marcada pela reflexão e pela meta-reflexão. 

Cunha reconhece também que o professor, “para construir a sua profissionalidade, recorre a 

saberes da prática e da teoria” (2006, p. 74).  

Porém, as proposições da ação reflexiva do professor e da valorização dos saberes da 

prática podem gerar um conflito, já apontado por Guathier et al. (2006), correndo-se o risco 

de produzir análises que cheguem a reconhecer a profissão docente como “um ofício sem 

saberes” ou, em uma situação configurada por, “saberes sem ofício”. Nessa mesma linha, 

Lüdke e Cruz (2005) apontam que a “epistemologia da prática”, proposta pelos estudos de 

Tardif (2002) e Schön (1992) como uma possível solução para o distanciamento entre a 

realidade acadêmica e a realidade profissional dos docentes, pode incorrer, talvez, num 

deslocamento para outro pólo: produzir análises muito circunscritas à experiência, ao trabalho 

e à prática do professor e desprezar o papel indispensável do componente teórico em todo 

trabalho de pesquisa que transcende uma explicação mais imediata e promove uma expansão 
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das análises da realidade investigada. Seria o que Duarte (2003) chamaria de “recuo da 

teoria”.  

Um terceiro modelo de profissionalidade docente proposto por Morgado (2005) é 

acrescentado ao debate relacionado à condição reflexiva do professor sobre sua atuação 

profissional, introduzindo a compreensão crítica do contexto social na qual tal atuação ocorre. 

A análise da atuação docente não se limita sobre o que ocorre dentro das quatro paredes das 

salas de aula. Através da compreensão crítica analisam-se as interferências sociais de âmbito 

mais geral do contexto educacional a mais, particularizado pelo contexto da própria escola, e 

as condições materiais em que a aprendizagem ocorre. Passa, então, por uma reflexão crítica 

sobre práticas institucionalizadas que caracteriza a profissão docente, o que se poderia chamar 

de cultura docente. Passa, ainda, pela análise das influências que a realidade social exerce 

sobre o pensamento das pessoas, com destaque para a cultura e socialização profissionais, 

seus fatores estruturais, representações sociais e mentalidades.  

A partir da compreensão crítica do contexto social no qual a atuação docente ocorre, 

surge a necessidade de se constituir uma base teórica crítica para que tal profissionalidade 

crítica possa ser construída, produzindo uma prática emancipatória. Nesse contexto, 

vislumbra-se a interligação mais aproximada entre os preceitos apontados pelas reformas 

educativas e a voz dos professores sobre suas intencionalidades frente a transformação social. 

Assim, a ideia do professor como um intelectual crítico, segundo Giroux (1997), pressupõe 

que ele defina claramente os referenciais políticos e morais de sua atuação educativa. 

Segundo a definição, o profissional reflete sobre as estruturas que informam interesses 

políticos, sociais e econômicos existentes, de forma a construir oposições a partir de outras 

perspectivas com vistas a mudanças na sociedade.  

Para Giroux (1995), a perspectiva sociocrítica solicita que o professor se coloque 

frente a questões “sérias acerca do que eles próprios ensinam, sobre a forma como devem 

fazê-lo e sobre os objetivos gerais que o perseguem” (p. 89), permitindo também que ele 

conheça as condições que limitam as possibilidades de emancipação. Nessa linha de análise, 

destacará a importância de se inserir perspectivas dos estudos culturais nos cursos de 

formação docente. Essa perspectiva destaca a importância de desvelar que os professores, na 

maioria dos casos, reforçam paradigmas hegemônicos e precisam, nesse sentido, se 

desvencilhar de uma visão inocente de que tais profissionais não estariam no interior de 

relações histórica e socialmente determinadas de poder. Reconhece-se, portanto, que o 

professor tem um papel político inevitável na produção, circulação e uso de formas 

simbólicas.  
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 Um movimento pela constituição de um fazer docente crítico, em nosso país, remonta 

ao período mais recente da redemocratização (fins dos anos de 1970, primeira metade dos 

anos de 1980) e se traduz pela busca de um modelo de professor, então chamado de 1º grau, 

que primasse pela competência política, em contraposição a um modelo centrado na 

competência técnica do professor. Tal processo se inscreve também no momento particular de 

ampliação do acesso das camadas populares às escolas públicas, o qual exige do professor 

polivalente (professor das séries iniciais do então 1º grau) uma redefinição do seu papel 

enquanto agente de transformação e formação para a cidadania.  

Considera-se que esses modelos sociais, para a profissão docente como uma definição 

a priori para constituir uma profissionalidade, estão imbricados na construção da 

profissionalidade polivalente por meio de discursos hegemônicos e sua contraposição é 

efetivada por lutas sociais em seus mais variados aspectos. 

 

2.3 Profissionalidade docente como um processo de aprendizagem profissional  

 

Como destacamos anteriormente, a construção da profissionalidade docente implica a 

apropriação de saberes por meio da intercomunicação entre formação e autoformação. Sendo 

assim, consideramos que a construção da profissionalidade reconhece um processo de 

aprendizagem profissional específico. Assim, buscaremos discutir a profissionalidade docente 

como um processo de aprendizagem profissional.  

Esse entendimento do conceito de profissionalidade está ligado ao reconhecimento do 

professor como um sujeito que aprende e, especificamente, como um sujeito que aprende uma 

profissão e, por conseguinte, é reconhecido como profissional. Nessa linha, Dubar (1997) 

destaca a importância de se analisar a formação e identidade profissional enquanto 

componentes da socialização do adulto. 

Perceber a profissionalidade como processo de aprendizagem profissional está, 

portanto, estritamente ligado à formação docente, com destaque para os processos de 

formação inicial e continuada e, mais especificamente, para o efetivo exercício profissional, 

atrelado também ao reconhecimento das características do ensino como profissão. 

Nesse sentido, os estudos que se referem às teorias sobre a mudança e aprendizagem 

do adulto podem contribuir para entendermos como se dá a construção da profissionalidade 

docente enquanto aprendizagem profissional. 

Peterson, Clark e Dickson (1990) citados por Garcia (1995), apoiados por pesquisas 

com contribuições da psicologia da aprendizagem de adultos, reconhecem a necessidade de se 
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estudar o processo de aprendizagem dos professores enquanto pessoas adultas. Uma primeira 

consideração que tais autores trazem a esse respeito é de que os professores são sujeitos cuja 

atividade profissional os leva a implicar-se em situações formais e não formais de 

aprendizagem. Uma outra reconhece que os professores não são meros executores de tarefas, 

pois eles experimentam e aprendem novas formas de pensar o ensino e a aprendizagem, bem 

como formas facilitadoras dessas suas próprias aprendizagens.  

Nesse sentido, Korthagen (1988) citado por Garcia (op. cit) identificou alguns estilos 

de aprendizagem de professores: um de orientação interna, caracterizado pela preferência dos 

professores em aprender por si mesmos, sem o apoio de diretrizes externas, e outro de 

orientação externa, caracterizado pela preferência desses profissionais por aprenderem algo 

mediante diretrizes externas, tais como atuação de um supervisor ou assessor, uso de livros, 

propostas curriculares etc. Já Huber e Roth (1991 apud GARCIA, 1995) identificaram em seu 

estudo que existem professores orientados para a incerteza, que preferem situações de 

cooperação para a inclusão de diferentes pontos de vistas na resolução de situações incertas e 

outros que são mais orientados para a certeza, que procuram clareza e segurança nas situações 

e tentam seguir a opinião da maioria.  

Analisando a orientação de professores, ora para um trabalho mais conceitual e ora 

para um trabalho mais de experimentação, Tennant (1991 apud GARCIA, 1995) identifica 

quatro estilos de aprendizagens, advertindo que os estilos não constituem rótulos em si 

mesmos: o convergente, o divergente, o assimilativo e o acomodativo. Estes estilos resultam 

da combinação entre uma maior ou menor orientação para o trabalho mais teórico ou para a 

experimentação. Para o estilo convergente, a aprendizagem tende a realizar uma 

conceitualização abstrata e apresenta uma experimentação ativa do sujeito nas atividades que 

realiza. Já o estilo divergente constrói uma experiência concreta e realiza uma observação 

reflexiva. No estilo de aprendizagem assimilativo, as características que se apresentam 

congregam uma conceitualização abstrata com a observação mais reflexiva. O acomodativo, 

por sua vez, baseia-se na experimentação ativa e na construção de experiências concretas. 

(TENNANT, op. cit.). 

Ainda em relação aos estudos sobre a aprendizagem dos adultos, Garcia chama a 

atenção para a estreita relação que esses estilos guardam entre si em processos formais de 

aprendizagem. Porém, destaca a observação feita por Caffarella (1991 apud GARCIA, 1995) 

quanto à relevância do papel da aprendizagem autônoma. Segundo este autor, a aprendizagem 

autônoma é o modo como a maior parte dos adultos adquire novas ideias, competências e 
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atitudes, dado o poder de iniciativa própria e a responsabilidade com que assumem o 

desenvolvimento e a avaliação de suas próprias aprendizagens.  

Sacristán (1999) comenta que a profissionalidade docente se manifesta através de uma 

diversidade de funções, sejam elas: ensinar, orientar, regular, avaliar etc.. Estas pressupõem 

um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos que são adquiridos ao longo da vida 

profissional por meio de situações formativas que podem se dar, formalmente, através de 

cursos ou de maneira mais assistemática, porque vividas cotidianamente no trabalho ou em 

outras situações. Assim, a profissionalidade é construída num processo contínuo, no curso do 

qual são desenvolvidas respostas práticas às questões que se apresentam na sala de aula, na 

escola e na relação do professor com os demais profissionais e os demais sujeitos do processo 

educativo (pais, comunidade circundante).  

Ainda na perspectiva da aprendizagem profissional, apresenta-se o conceito de 

profissionalidade como a capacidade do profissional qualificar as suas habilidades, dado que o 

associa ao conceito de competências, como já discutimos anteriormente (LÜDKE; BOING, 

2004). Contudo, este conceito de profissionalidade parece reduzir a atuação docente ao nível 

de uma racionalidade técnica, como apontam Lüdke e Boing (op. cit.).  

Para Altet, Paquay e Perrenoud (2001), a profissionalidade pode ter funções 

específicas a assumir e competências a aplicar, caracterizando-se pela capacidade do 

professor de identificar e resolver problemas em situação de incerteza, estresse e intenso 

envolvimento profissional. Diz respeito à pessoa, suas aquisições, sua capacidade de utilizar 

tais aquisições em uma dada situação e ao modo como o professor cumpre suas tarefas. 

Assim, para esses autores, a profissionalidade é instável e está sempre em construção. Surge 

no ato do trabalho, subsidiando a adaptação do profissional a um contexto de crise e 

mudanças. Assim, para Duboc e Santos (2005), a profissionalidade seria a “profissão em 

estado de ação”. Refere-se, ainda, à  

 
temporalidade que se constrói na relação com o campo semântico das 
formas de expressão das identidades e das construções nas trocas sociais e 
simbólicas, estabelecidas entre os sujeitos. Constitui-se pela autonomia que 
o professor exerce na escola, diante do seu trabalho; pela responsabilidade 
de sua formação permanente; pela capacidade de aprender e refletir sobre 
sua ação. Tornar-se profissional também passou a significar “ser 
competente” (p. 67). 
 
 

Por fim, gostaríamos de destacar que nessa perspectiva não pretendemos incorrer em 

uma supervalorização de aspectos cognitivos da construção da profissionalidade docente. 

Apenas destacamos que existem certas características individuais que dialogam com aspectos 
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sociais mais amplos que influenciam tal construção, desvelando, então, o caráter dinâmico da 

profissionalidade.  

 

2.4 Profissionalidade como processo de construção da identidade profissional 

 

O debate da profissionalidade docente está relacionado ainda à discussão sobre a 

construção da identidade profissional. Assim, muitos estudos têm analisado como os sujeitos 

constroem as marcas sociais e culturais de uma determinada profissão, o que lhe permitiria 

constituir sua identidade profissional. Nesses estudos, a identidade é entendida como um 

processo dinâmico e mutável, respondendo a uma multiplicidade de demandas sociais, 

econômicas, políticas, entre outras, tanto externas à profissão, como as relativas a processos 

de relações sociais mais internas ao exercício da profissão. Tudo isso através da criação e 

participação em associações, da formulação de regras éticas e da regulação legal.  

O processo de constituição da identidade profissional reflete ainda algumas 

características individuais que dão corpo também a uma coletividade. Esta vai, 

paulatinamente, sendo construída num processo de “diálogo” entre as marcas identitárias dos 

sujeitos, de forma particular, com aquelas oriundas de seus processos de socialização. 

Podemos dizer que, no contexto dos anos iniciais do Ensino Fundamental, essas 

marcas identitárias estão bastante associadas ao processo de feminização do magistério e à 

forma como os sistemas de ensino definiram os perfis de professores que atuariam em 

determinado nível de ensino. Correspondem também às políticas de carreira e valorização 

docente, formação de professores inicial e continuada, dentre outros aspectos já comentados 

na parte inicial da seção anterior. 

Assim, no caso do professor, a identidade profissional é construída ao longo de sua 

trajetória social nos diversos espaços de socialização, nos quais ele se insere desde a 

escolarização básica como aluno até quando adentram nas escolas onde aprendem e exercem 

sua profissão. Nessa trajetória, Monteiro (2005) considera que o processo de realização da 

formação na área específica seria a base da construção da identidade profissional. 

A identidade profissional é algo também construído num contexto histórico de 

resposta às necessidades tanto da sociedade como dos próprios saberes que estão relacionados 

à profissão docente. Dessa forma, a identidade docente tem a ver com os saberes do campo 

pedagógico e educacional de maneira geral. Como o campo educacional é multidimensional, 

coloca-se, então, à frente da profissão de professor um leque bastante amplo de elementos 

para a análise da realidade dentro de um contexto mais amplo da ação docente Esta é 
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entendida como facilitadora e possibilitadora de um projeto de formação e humanização dos 

sujeitos na sociedade como característica mesmo da docência (PIMENTA, 1996/2005). 

Pimenta (2005, p. 76) diz ainda que a identidade profissional docente 

 

se constrói, pois, a partir da significação social da profissão, da revisão 
constante dos significados sociais da profissão; da revisão das tradições. 
Mas também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que 
permanecem significativas.  

Essas questões referem-se a um plano mais macro da profissionalização docente. 

Existe, porém, um outro elemento significativo na construção da identidade profissional: a 

ação individual do próprio sujeito que, como autor, atribui significado a sua atividade no 

cotidiano da escola, no modo de situar-se no mundo, na sua história de vida, nas relações com 

os pares e com outros grupos representativos da profissão. 

A identidade é então entendida como construção social e histórica desenvolvida pelos 

sujeitos. Em relação à identidade profissional, Dubar (op. cit.) comenta que esta faz parte da 

identidade social, gestada em processos que os sujeitos vivenciaram com os diversos grupos 

sociais que integram a profissão por eles escolhida. Esses processos integram a socialização 

secundária, como apontam Berger e Luckman (1985). Contudo, a construção da identidade 

profissional docente não se inicia na socialização secundária, pois já se apresenta nos seus 

grupos primários, tais como a família e a escola quando como integrante desses grupos já 

comentava ou vivenciava aspectos em relação à profissão de professor. Prossegue-se, então, 

na experiência de estudante ao longo de todo o processo de escolarização e formação 

profissional. Para Dubar (1997), a identidade social pode ser definida como uma dupla 

articulação entre trajetória e sistema. A trajetória teria orientação mais estratégica e o sistema 

refere-se a uma relação posicional. Dessa maneira, aponta que a trajetória é caracterizada por 

um balanço subjetivo das capacidades que os indivíduos têm em enfrentar os desafios 

instaurados por um dado sistema. Esta trajetória é vista como a possibilidade estratégica deles 

realizarem seus objetivos. Sendo assim, a estratégia e a trajetória se imbricam numa rede de 

relações internas ao sistema, no qual o indivíduo tende a definir sua identidade específica.  

Dubar (1997) reforça o caráter dinâmico da construção da identidade profissional ao 

destacar que esta se desenvolve a partir de duas transações: uma interna ao indivíduo e uma 

outra externa entre o indivíduo e as instituições com as quais se relaciona. Assim, não existe 

uma separação entre a identidade para si e a identidade para o outro. Na verdade, ambas são 

interdependentes e se articulam de maneira complexa. Antes mesmo de vivenciar a profissão 

de professor e se atribuir uma identidade docente, o sujeito traz consigo uma série de 
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representações sobre o que é ser professor e as constrói em confronto com as experiências 

vivenciadas tanto nos cursos de formação como no exercício efetivo da profissão. Tal 

processo dialético, para esse autor, permite compreender as identidades como produtos da 

interação entre os campos sociais e comunitários entre o individual e o coletivo, entre a 

biografia e a estrutura social, nos processos vivenciados tanto pelos indivíduos como pelas 

instituições.  

Para Pimenta (2005), esse aspecto é denominado autoformação, uma vez que os 

professores, ao longo de suas experiências, agregam saberes que são construídos em 

confronto com os saberes adquiridos em sua formação inicial, bem como na interação com 

diversos espaços e sujeitos, fazendo-se, então, professor. Assim, as identidades profissionais 

são construídas no encontro de trajetórias marcadas socialmente em campos estruturados 

também socialmente, denotando ainda possibilidades de rupturas e modificações. 

(MONTEIRO, 2005) 

Para Melo (1999), a identidade profissional docente é construída a partir do vínculo 

com o trabalho educativo, remetendo-se às exigências específicas de formação profissional, 

na perspectiva de consolidar e qualificar o próprio trabalho educativo com base na construção 

de tal identidade.  

Outra questão tem chamado a atenção dos que analisam profissionalidade docente 

como um processo de identificação profissional: o caráter provisório, variável e problemático 

do conceito de identidade. Não se pode falar de uma identidade profissional docente, mas de 

diferentes identidades que são construídas em diferentes momentos, que podem tornar-se até 

contraditórias entre si. Por isso, Monteiro (2005) nos chama a atenção ao dizer que: 

 

a melhor maneira de pensarmos a identidade, passa por uma concepção 
relacional e situacional que coloca o estudo da relação no centro da análise, 
em detrimento da busca de uma suposta essência que definiria uma dada 
identidade (2005, p. 166). 
 

Portanto, a construção da identidade profissional docente é um processo social no qual 

os professores assumem, enquanto atores sociais, escolhas que refletem a relação entre o 

pessoal e o profissional. Estas sofrem influências de natureza externa e interna e desvelam a 

capacidade potencial do professor de demonstrar, na prática profissional, seus valores, 

objetivos, fatores contextuais e representações sociais sobre o papel do professor.  

Nessa dinâmica, Lopes (2007) aponta que a noção de identidade dá conta do 

movimento de construção da profissão docente pelos próprios sujeitos; já a noção de 
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profissionalidade focaliza a estrutura sob a qual esse sujeito precisa atuar para constituir 

modos de ser e estar na profissão.  

 No caso do professor dos anos iniciais, a característica da polivalência por vezes tem 

sido usada como elemento de diferenciação e, consequentemente, de construção identitária 

frente a outras características atribuídas à função docente, mas, marcadamente, ao do 

professor chamado “professor de matéria”. Tal processo de construção identitária parece 

justificar um modelo de formação e atuação docente que se contrapõe à divisão hierárquica e 

fragmentada dos conhecimentos e à supervalorização do conhecimento técnico-científico. 

Todavia, valoriza o conhecimento pedagógico porque este promoveria uma visão global do 

aluno, um dos elementos considerados centrais da docência que atende aos anos iniciais da 

escolarização. Esse processo de construção de identidade profissional também garantiria um 

lugar social específico para esses docentes, como também justificaria a sua função social no 

processo de formação dos sujeitos na sociedade. 

Por fim, gostaríamos de destacar que este elenco de perspectivas sob as quais a 

profissionalidade docente pode ser conceituada, apresentado nessa seção, é por nós apontado 

como indicador de possíveis especificidades de construção da profissionalidade polivalente, e 

não se configura como conceitos fechados sob os quais nos referenciaremos. 
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CAPÍTULO 3 OS SABERES DA DOCÊNCIA E A RELAÇÃO ENTRE OS 

CONHECIMENTOS DAS DISCIPLINAS DE REFERÊNCIA E O CONHECIMENTO 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICO  

 

Neste capítulo, tecemos uma análise sobre os saberes da docência e as implicações da 

relação entre o conhecimento específico das áreas de conhecimento e o conhecimento 

didático-pedagógico na configuração da profissionalidade polivalente. Denominamos de 

profissionalidade polivalente a característica do professor que, ao atuar em determinado nível 

de ensino, leciona diversas áreas de conhecimento do currículo da educação básica. Nesse 

sentido, consideramos que o referido docente estabelece uma relação particular entre os 

conhecimentos específicos e o conhecimento didático-pedagógico37 para, assim, configurar 

uma profissionalidade polivalente. Consideramos ainda que tal relação não é construída de 

forma isolada e recebe influências dos processos de regulação social da profissão e das formas 

subjetivas do sujeito que se faz professor numa dinâmica de relação entre o instituído e o 

instituinte. Em outras palavras, reflete a construção cotidiana do professor empreendido em 

cumprir com o seu ensino, ou seja, do modo como vive sua profissão, que lhe demanda 

polivalência para lidar com as diversas áreas de conhecimentos e fazer seus alunos 

aprenderem. 

Assim, para realizarmos uma análise sobre os saberes da docência e as implicações da 

relação entre o conhecimento específico das áreas de conhecimento e o conhecimento 

didático-pedagógico na configuração da profissionalidade polivalente, destacaremos, 

inicialmente, como as perspectivas de estudos sobre os saberes docentes vêm se estruturando 

ao longo dos últimos anos e, mais precisamente, no contexto das reformas educativas 

desenvolvidas a partir dos anos de 1990.  

Porém, antes de avançarmos com a discussão, ressalvamos que os significados dos 

termos saber e conhecimento com o qual trabalharemos nessa seção não apresentam uma 

diferenciação rígida, tal como nos propõe Fiorentini, Souza Jr. e Melo (1998). Na visão desses 

estudiosos, o significado de conhecimento se relaciona a uma natureza científica 

sistematizada, possuindo regras próprias de produção e difusão. Já o significado de saber se 

aproxima de uma forma de conhecer articulada a outras formas de saber e de fazer, 

                                                 
37 Utilizamos termos diferenciados relacionados às expressões “conhecimentos específicos das áreas” e 

“conhecimentos didático-pedagógicos” baseados nos estudos que serão referidos. Porém, a nomenclatura que 
será padrão para a análise da relação entre esses saberes no contexto da polivalência que desenvolveremos 
será: conhecimentos das disciplinas de referência e conhecimento didático- pedagógico. 
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respaldadas por uma prática com regras menos rígidas de legitimação (FIORENTINI; 

SOUZA JR.; MELO, op. cit, p. 312). Nessa perspectiva, poderíamos apontar que o 

significado de conhecimento no contexto da formação profissional docente respalda aquele 

conhecimento que é transmitido pelas escolas de formação, e o significado de saber docente 

expressaria, nesse mesmo contexto, os modos e os conhecimentos que os sujeitos 

constroem/mobilizam, implicados numa prática específica. Porém, preferimos a não 

diferenciação, principalmente para não gerar possíveis dicotomias sobre o que seria mais 

validado/legitimado como referencial principal para definir a formação e a atuação docente.  

Dessa forma, acreditamos que ambos os significados guardam em si uma relação 

própria entre um grau de sistematização e produção de regras explicativas num processo de 

construção da práxis. Ou seja, ambos os termos revelam elementos da unidade teoria-prática, 

uma vez que surgem de uma prática investigativa sobre a realidade, seus objetos e suas 

relações. Nesse sentido, para Saviani (1996), sob o ponto de vista da forma,  

 

é possível constatar que a forma ‘sofia’ (o saber decorrente da experiência) e a 
forma ‘episteme’ (o saber decorrente de processos sistemáticos de construção 
de conhecimentos) atravessam indistintamente os diferentes tipos de saberes 
implicados na formação do professor guardadas as proporções das ênfases 
diferenciadas que são dadas nessa construção (1996, p. 150). 
 
 

Feita essa ressalva, apresentaremos algumas perspectivas de análise dos saberes 

docentes, destacando as tipologias de saberes docentes que foram sendo sistematizadas ao 

longo da produção científica sobre essa área de estudo. Dessa forma, estabeleceremos 

comparações para levantar alguns aspectos caracterizadores das especificidades da docência 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental e da construção da profissionalidade polivalente.  

Posteriormente, focalizaremos a relação entre os saberes pedagógicos e os saberes 

disciplinares específicos, a partir das contribuições de Batista Neto (2006a) e da análise de 

estudos que destacaram tal relação no contexto da atuação de professores polivalentes no 

ensino de algumas áreas específicas do currículo da educação básica.  

 

3.1 Aspetos gerais sobre o campo de estudo e de pesquisa dos saberes docentes 

 

As reformas educacionais, implantadas em diversos países no final do século XX, 

tinham como um dos seus objetivos reivindicar o status profissional para os profissionais da 

educação, partindo da premissa de que existe uma base de conhecimentos para o ensino. 
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Assim, no âmbito da pesquisa educacional, os estudos sobre o conhecimento profissional e os 

saberes docentes surgiram principalmente para atender a problemática de profissionalização 

do ofício de professor. Tal problemática gira em torno da questão de quais são os 

conhecimentos dos professores e como eles os mobilizam concretamente em suas salas de 

aula. Esses estudos visavam também construir um repertório de conhecimentos que permitisse 

legitimar a profissão (TARDIF, 2000, 2002).  

Podemos considerar, então, que a análise do conhecimento profissional docente e seus 

saberes datam de uma história recente no campo das pesquisas educacionais. A despeito dessa 

história recente, existe uma profusa produção de estudos relativos ao tema. No Brasil, a 

introdução ao tema dos saberes docentes e o conhecimento profissional ocorreram devido ao 

contato com a produção de Tardif, Lessard e Lahaye (1991). Dessa forma, agregaram-se 

também pesquisas portuguesas sobre a temática, configurando-se na diversidade conceitual e 

metodológica das pesquisas. Tal diversidade contribuiu para ratificar a multirreferencialidade, 

sobre a qual de baseia a construção dos saberes dos professores.  

Nas pesquisas educacionais brasileiras sobre saberes docentes, a abordagem 

predominante tem sido aquela que busca dar “voz ao professor”, resgatando sua história de 

vida e analisando suas trajetórias profissionais. Essa abordagem resgata o que Nóvoa (1995b) 

aponta como significativo para o desenvolvimento do fazer e do pensar a formação docente: 

produzir conhecimento mais próximo das realidades educativas e do cotidiano dos 

professores. Além desse aspecto, há uma preocupação pela busca por conhecimentos 

pedagógicos que possam lidar com os grandes desafios impostos pela globalização e pela 

sociedade do conhecimento. 

Assim, esses estudos refletem a busca pela superação do modelo da racionalidade 

técnica e das abordagens psicologizantes que, por vezes, reduzem o ato educativo a uma série 

de ações que podem previamente ser definidas e replicadas como modelos estanques. Estes 

também se voltam para a construção de um olhar diferente, reconhecendo, principalmente, o 

professor como sujeito histórico, dotado de subjetividades e intencionalidades. Nessa 

perspectiva, “o saber docente vem sendo utilizado como importante categoria de análise que 

busca desvelar o entendimento da cultura escolar, da prática pedagógica, enfim, dos saberes 

de que se utilizam os professores em seu cotidiano” (TEIXEIRA, 2009). 

Esse saber tem contribuído também para o desenvolvimento de um movimento 

responsável por análises e proposições de alternativas para a formação continuada, que 

buscam ultrapassar a visão instrumental e caminhar na direção de uma concepção que destaca 

o professor como produtor e mobilizador de saberes profissionais. Considera-se, ainda, “que 
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este, em sua trajetória, constrói e reconstrói seus conhecimentos conforme a necessidade de 

sua utilização, suas experiências, seus percursos formativos e profissionais e etc.” (NUNES, 

2001).  

Nessa mesma linha, Montero (2001) destaca que o movimento de análise do 

conhecimento profissional do professor apresenta formas plurais de ver o ensino, os 

professores, sua formação e seu desenvolvimento profissional. Ele reflete um deslocamento 

das preocupações com a construção do conhecimento no contexto do ensino, com a afirmação 

de um ensino eficaz atrelado ao interesse por investigações, cujo foco é o exame do 

conhecimento do professor e a compreensão de como se efetiva o “aprender a ensinar”.  

Guathier et al. (2006) apontam, por sua parte, que a questão da análise de um conjunto 

de conhecimentos que defina um corpus de saberes para uma prática profissional específica 

pode ser vista também no nível da normatividade. Nesse contexto, não se analisa somente “o 

que é”, mas igualmente se determina “o que deve ser” a profissão. Chega-se, dessa forma, à 

conclusão de que não se trata apenas de estudar o ensino como profissão para melhor 

compreendê-la, mas entendê-la é melhor para orientar a prática daqueles que a exercerão. Para 

esses estudiosos, as pesquisas sobre saberes têm contribuído para a (re) configuração da 

profissionalidade docente justamente porque têm apontado o movimento de novas exigências 

para se atuar no contexto social atual e ainda por desvelarem aspectos referentes a um ensino 

de sucesso que possa orientar novas ações. Essa perspectiva traz à tona um caráter mais 

instrumental do qual esse conhecimento produzido estaria a serviço. Dessa forma, reforça a 

máxima “conhecer mais para produzir-se um ensino de melhor qualidade”. 

Esses aspectos refletem, portanto, o modo como os currículos da formação e seus 

respectivos documentos oficiais norteadores definem uma profissionalidade para aqueles que 

já estão exercendo a profissão e para aqueles que irão exercê-la. É necessário destacar que se 

deve ter o cuidado de se evitar a análise da construção da profissionalidade docente numa 

perspectiva unilateral, ligada apenas às proposições oficiais, sem considerar as relações de 

poder e a dinâmica das construções próprias daqueles que vivenciam a profissão em 

condições concretas de trabalho.  

Para Roldão (2005), como já dito anteriormente, existem dois elementos fundamentais 

que caracterizam a profissão docente: a função de ensino e o saber subjacente. Essa 

pesquisadora comenta que a questão do saber é ainda um terreno bastante frágil para apoiar a 

constituição da docência como profissão. Ela nos chama atenção ainda para com as análises, 

cujo foco é a construção do conhecimento profissional para fomentar uma evolução da 

profissão docente, marcada pela tensão entre “o salto para um nível mais consistente de uma 
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profissionalidade plena e o risco de se recuar tal análise para situações de reforço de uma 

proletarização e funcionarização” (p. 22). Nesse sentido, a perspectiva do saber pode gerar 

também um pensamento sobre a construção da profissionalidade sob a ótica da ausência: 

ausência de melhor preparo do professor, ausência de conhecimentos adequados na formação 

inicial, entre outros.  

Para ratificar o quão frágil é o terreno que liga a construção da profissionalidade e a 

questão do saber subjacente, Roldão (2005) argumenta: 

 

os docentes transportam um déficit de afirmação profissional exatamente 
pela fragilidade da sua relação com o saber definidor da atividade e 
consequentemente definidor do nível de profissionalidade; possuem, usam e 
trabalham com saberes, mas carecem de um saber próprio que os identifique 
e com que se identifiquem: ou vivem o saber como sinônimo dos 
conteúdos que ensinam, ou vivem o saber educativo na versão praticista 
divorciada da teorização e formalização que o saber educacional - que 
eles também não produzem - oferece no campo das ciências da educação, 
situada num outro mundo de produção do saber que apenas a formação 
procura “ligar” mas com escasso sucesso na ruptura desta divergência 
paradigmática das duas culturas em presença (p. 23, grifos nossos). 

 

Esse levantamento inicial de questões gerais a respeito das pesquisas sobre os saberes 

docentes nos faz problematizar qual é o saber próprio da profissionalidade polivalente. Seria 

um saber específico, relacionado ao perfil de aluno com que o docente se relaciona no nível 

de ensino ao qual o seu ofício de professor se destina? Seria o domínio dos conteúdos 

específicos de área de conhecimento que leciona na etapa de escolarização inicial? Ou, ainda, 

por uma particular forma de articulação entre aqueles conhecimentos específicos e os 

conhecimentos didático-pedagógicos de forma integral? 

Para analisarmos essas questões, julgamos ser necessária a apresentação das principais 

abordagens e tipologias sob as quais a análise dos saberes docentes tem sido desenvolvida. 

Procuramos destacar, nesse sentido, de que forma estas trazem categorias que contribuem 

para uma análise da natureza própria da polivalência, apontando limites e possibilidades.  

 

3.2 Principais abordagens e tipologias analíticas sobre os saberes docentes: 

problematizando a polivalência 

 

Conforme já mencionado, os estudos sobre saberes docentes surgiram no âmbito da 

pesquisa educacional, principalmente para atender a demanda de profissionalização do ensino, 

marcada por dois processos sociais distintos, porém, complementares, como nos diz Roldão 
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(2007): 1) “extrínseco”, de natureza político-organizativa e que busca a afirmação social da 

instituição escolar como organização pública necessária para produzir níveis, ainda que 

mínimos, de participação na vida pública em sociedade, e 2) de natureza “intrínseca”, 

associado à necessidade de legitimar o grupo social dos docentes pela posse de um 

determinado saber distintivo e, consequentemente, a partir do reconhecimento da necessidade 

de uma formação própria para o desempenho da função. 

Nesse sentido, Roldão (2010) destaca como elementos essenciais do saber docente a 

complexidade, a integração e a unidade, revelando sua natureza compósita. Tal natureza 

nortearia uma prática profissional docente de modo a dominar os seguintes eixos de 

conhecimento:  

 

Saber o que ensinar [...] Saber porque e para que ensinar [...] Saber como 
ensinar [...] Saber conceber e escolher como ensinar de acordo com cada 
situação: conhecimento estratégico que articula os conteúdos, os sujeitos e as 
estratégias e técnicas disponíveis em termos da adopção de uma linha 
estratégica diferenciada para cada situação singular (ROLDÃO, 2010, p. 29-
30). 
 
 

Percebemos que esses eixos apresentam-se como categorias amplas de análise dos 

saberes docente, podendo promover um grau de inteligibilidade tal de modo a ser o referencial 

para a formação e atuação docentes. Indicaremos, mais adiante, que essas categorias podem 

gerar a indicação de diferentes tipologias de saberes que compõem o conhecimento 

profissional docente e, consequentemente, sua profissionalidade. 

Assim, os estudos de Tardif (2002) buscaram responder a perguntas do tipo: quais são 

os saberes profissionais dos professores, isto é, quais são os saberes que eles utilizam 

efetivamente no seu trabalho diário para desempenhar suas tarefas e atingir seus objetivos? 

Em que esses saberes profissionais se distinguem dos conhecimentos elaborados pelos 

pesquisadores da academia? De pronto, vale lembrar que, para esse pesquisador, o conceito de 

saber engloba conhecimentos, competências e habilidades ou aptidões e as atitudes dos 

docentes.  

A abordagem que Tardif propôs tentou fugir do mentalismo e, para isso, reforça a 

ideia de que esse saber é social, embora dependa dos indivíduos, mas não só deles. O 

mentalismo, segundo o autor, tenta reduzir o saber exclusivamente a processos mentais 

(imagens, representações, processos de informação), cujo suporte é a atividade cognitiva dos 

indivíduos. Sendo assim, o autor aponta os pressupostos que endossam o conceito de saber 

como um saber social. O saber é social porque é partilhado, repousa sobre um sistema que o 
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legitima, seus objetos são sociais e os saberes dos professores evoluem com o tempo e são 

adquiridos no contexto de uma socialização profissional. 

Então, o autor situa o saber do professor entre o individual e o social, entre o ator e o 

sistema, e baseia-se numa série de fios condutores para consolidar e validar essa sua 

proposição, afirmando que o saber do professor está a serviço do trabalho. A utilização de 

diferentes saberes pelos professores se dá em função do trabalho que desenvolve, englobando 

as situações condicionantes e os recursos a ele ligados. Sendo assim, os saberes dos 

professores não devem ser compreendidos como conhecimento do expert, mas como um saber 

que está a serviço do ato de ensinar. E, conforme infere Tardif (2000, p. 17), não apenas numa 

relação estritamente cognitiva entre o professor e o saber, mas nas relações mediadas pelo 

trabalho, que fornecem princípios para enfrentar e solucionar situações cotidianas (p. 24). 

Tardif (op. cit.) aponta ainda que o saber do professor é estratégico por realizar a 

transmissão e disseminação do saber na sociedade. Contudo, ao mesmo tempo, esse saber é 

desvalorizado no contexto científico, pois o referencial desse contexto valoriza o longo 

processo de formação e aprendizagem de um conhecimento formalizado e sistematizado em 

detrimento daquele conhecimento que surge em contextos imediatos do trabalho do professor 

com natureza assistemática e fluída. Assim, aquela pesquisadora ainda complementa que o 

saber docente é plural por ter diferentes naturezas em diferentes contextos.  

Tal formalização do conhecimento geraria uma relação de exterioridade do professor 

em relação ao saber. Esta se daria de forma mais acentuada no que concerne aos saberes 

curriculares, aos saberes disciplinares e aos saberes da formação profissional, pois estes, 

normalmente, são construídos por outro grupo social, distante do cotidiano da ação educativa 

dos docentes. Essa racionalidade parece também supervalorizar o eixo do conhecimento a 

ensinar, no dizer de Tardif, dos saberes disciplinares, em detrimento dos demais saberes 

integradores da formação e atuação docente, gerando assim “um distanciamento entre os 

saberes profissionais e os conhecimentos universitários” (TARDIF, 2000). 

Semelhantemente a essa denominação do saber disciplinar proposta por esse 

pesquisador, para Guathier et al. (2006), os “saberes disciplinares” referem-se tanto aos 

conhecimentos da área específica de formação, como dizem respeito “aos saberes produzidos 

pelos pesquisadores e cientistas nas diversas disciplinas científicas, ao conhecimento por eles 

produzidos a respeito do mundo” (p. 29). Referem-se ainda ao conhecimento do conteúdo a 

ser transmitido, uma vez que em sua análise só se pode ensinar o conteúdo que se domina.  

Azzi (2005), por exemplo, diferencia o saber pedagógico do professor do 

conhecimento pedagógico que é produzido por pesquisadores e teóricos da educação para 
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fundamentar a ideia do papel do professor como construtor de saberes, num contexto 

condicionado por possibilidades e limitações pessoais e profissionais. O saber pedagógico, 

por ser elaborado a partir do conhecimento e/ou saber do professor, e a relação estabelecida 

entre esse e sua vivência identificam-se com a relação teoria-prática e, assim, com a práxis. 

Nessa perspectiva, para Azzi (op. cit.), a prática docente, expressão do saber pedagógico, 

constitui-se numa fonte de desenvolvimento da teoria pedagógica, uma vez que as 

necessidades práticas que emergem do cotidiano da sala de aula demandariam uma teoria.  

Guathier et al. (2006), por seu turno, consideram que os saberes pedagógicos 

constituem um dos fundamentos da identidade profissional do professor, sendo indispensáveis 

à profissionalização do ensino. Esses saberes integram tanto o processo de formação dos 

professores como a prática profissional da docência, uma vez que se referem às teorias da 

educação, aos processos de ensino-aprendizagem e aos princípios da organização escolar, 

possibilitando ao professor uma melhor compreensão do fenômeno educativo, do exercício da 

docência, além de ampliar as possibilidades de reflexão sobre suas práticas. Essa integração 

subsidiaria a autonomia profissional na efetivação do planejamento e demais funções 

docentes, ligadas aos procedimentos metodológicos e à avaliação, tendo clareza dos objetivos 

educacionais e dos princípios que os norteiam.  

Sobre esse aspecto, ao analisar os saberes docentes dos professores polivalentes na 

escola pública, Lima (2007) identificou que os professores polivalentes entrevistados 

consideraram como relevantes o saber do conhecimento, o saber pedagógico, o saber 

atitudinal e o saber organizacional.38 

Assim, o saber do conhecimento do conteúdo específico a ensinar foi visto como 

essencial para a efetivação de um ensino de qualidade, inclusive para evitar a indisciplina dos 

alunos. Para alcançar aquele domínio, o professor polivalente precisa se reconhecer como um 

eterno aprendiz, o que nos faz relacionar com o que Saviani (1996) aponta como saber 

atitudinal do professor: construir “um domínio dos comportamentos e vivências consideradas 

adequadas ao trabalho educativo” (p.148). Esses comportamentos referem-se também a 

componentes éticos que, para esse aspecto, exige pesquisa, leitura e estudo. Apesar de essa 

característica ser inerente ao exercício de qualquer docente, consideramos que esta ganha um 

estofo maior no contexto da polivalência, justamente pelo professor ter que desenvolver essa 

atitude contextualizadora para a área de conhecimento específico, constituindo assim formas 

próprias de lidar com cada uma delas no seu ensino.  

                                                 
38 Optamos por não detalhar muito cada um desses saberes apontados na pesquisa de Lima. Apenas 

consideramos algumas discussões que julgamos pertinentes para nosso objetivo de estudo. 
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Contudo, mesmo com o apontamento da essencialidade de se dominar conteúdo 

específico a ensinar, os sujeitos da pesquisa de Lima (op. cit.) consideram que o 

conhecimento específico e a didática são elementos que se articulam. Destacaram ainda a 

relevância de desenvolver um saber pedagógico que envolva o conhecimento do saber prévio 

do aluno e, a partir disso, elaborar e dominar novas metodologias diversificadas e da 

elaboração de um trabalho interdisciplinar. 

Além desses aspectos, os professores reconheceram a importância de esse profissional 

refletir sobre a especificidade de sua área de atuação e aprofundar a relação entre 

interdisciplinaridade e polivalência nos anos iniciais, bem como da visão da escola como 

espaço de construção de sua profissão. 

Dessa forma, percebemos que os achados da pesquisa acima referenciada reforçam 

nossa proposição sobre a existência de uma forma particular de articulação entre 

conhecimento do conteúdo específico e conhecimento didático-pedagógico no contexto da 

polivalência. 

Já o estudo de Guimarães (2004) sobre os saberes docentes mobilizados na dinâmica 

do trabalho docente nos anos iniciais identificou que esses saberes possuem natureza 

diversificada. Eles dizem respeito à natureza organizativa, cognitiva e afetiva, sendo 

mobilizados e utilizados pelos professores de forma articulada, de modo a atender as 

necessidades do trabalho docente. Estes mesmos saberes são gerados a partir das interações e 

são voltados para as exigências específicas de cada realidade, com vistas a atender aos 

processos de ensino e aprendizagem. Percebemos aqui uma característica particular da 

profissionalidade polivalente que se focaliza, justamente, na busca contínua por 

procedimentos e práticas para atingir os objetivos de construção das aprendizagens dos 

alunos. Dessa maneira, estabelecem formas próprias de articulação entre o conhecimento do 

conteúdo específico e o conhecimento didático-pedagógico.  

As afirmações anteriores sobre a natureza compósita do saber docente reforçam ainda 

seu caráter plural, como apontou Tardif (2002). Tal caráter denota que ele é resultado de um 

trabalho interativo, como também de temporalidades, pois o professor domina 

progressivamente os saberes no contexto de uma história de vida e de uma carreira 

profissional. Nesse sentido, os professores tendem a hierarquizar os saberes e estão numa 

incessante busca de articulação entre o conhecimento produzido na universidade pelos 

professores e sua prática cotidiana. Sua perspectiva de análise também agrega dimensões 

éticas e estéticas por considerar que a prática docente implica a construção de valores, 
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expectativas e relações interpessoais que vão tecendo a complexidade da trama que os 

processos de ensino e aprendizagem produzem. 

Nesse sentido, Tardif destaca o papel dos saberes experienciais. Para ele, os saberes 

experienciais são mobilizados e construídos pelo professor em situações concretas e no 

cotidiano do seu trabalho. Eles brotam da experiência e são por esta validados. Constituem-se, 

assim, em saberes cuja relação docente com o saber expressa-se de forma interiorizada e 

construtiva. Para Tardif, os saberes experienciais são tomados: 

 

[...] como núcleo vital do saber docente, núcleo a partir do qual os 
professores tentam transformar suas relações de exterioridade com os 
saberes em relações de interioridade com sua própria prática. Neste sentido, 
os saberes experienciais não são saberes como os demais; são, ao contrário, 
formados de todos os demais, mas retraduzidos, “polidos” e submetidos às 
certezas construídas na prática e na experiência (Ibid., p. 54). 

 

Esse elenco proposto por Tardif formaria o amálgama do saber docente e endossaria a 

sua particularidade do mesmo ser plural, qualificando justamente os saberes que são 

construídos no exercício efetivo de sua ação profissional. 

Para Elbaz (1981), o caráter experiencial do saber docente “se desenvolve a partir do 

mundo do ensino à medida que o professor vivencia esse mundo; dá forma ao mundo e 

possibilita ao professor atuar nele” (p. 58). Essa vivência, que dá corpo ao caráter experiencial 

do saber docente, atende a um contexto prático, porém, não se reduz a uma lista de conselhos 

práticos que podem ser replicados ou a postulados teóricos. As experiências que são 

construídas, nesse contexto, agregam os conhecimentos teóricos, as concepções e as ações dos 

professores, assumidos como pessoalmente significativos, num processo contínuo de 

(re)elaboração, conforme os significados subjetivos que eles atribuem a seu ensino.  

Destacam-se, nesse sentido, elementos apontados acima que desvelam a existência de 

características do saber e do trabalho docentes que ultrapassam as peculiaridades da disciplina 

que se leciona. Esse aspecto parece se apresentar também como uma peculiaridade do 

professor polivalente, uma vez que as que atuam nesse nível de ensino destacam a relevância 

de atenderem a fase inicial de formação dos seus alunos, o que acentua a característica da 

escola como instituição social atrelada ao projeto de formação das novas gerações. Isso faria 

com que essas mesmas professoras problematizassem seu ensino, levando em consideração a 

relação que estabelece com seus alunos, com a sociedade de forma geral e o projeto de 

sociedade a que aspiram. 
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Já com uma abordagem mais cognitivista, baseando-se nos estudos sobre o 

pensamento do professor, Shulman (1986, 1987) analisou as dimensões do conhecimento 

prático do professor, focalizando a compreensão cognitiva dos conteúdos das matérias 

ensinadas e das relações entre esses conteúdos e o ensino que o professor efetivamente 

ministra a seus alunos. Dentre essas dimensões, o pesquisador destaca que o conhecimento 

pedagógico de conteúdo apresenta-se como um conhecimento exclusivo dos professores. Ou 

seja, representaria a combinação entre conteúdo disciplinar e conhecimento pedagógico, 

entendendo como tópicos particulares, problemas ou questões podem ser organizados, 

representados e adaptados para os diversos interesses do ato da docência e para a formação de 

habilidades profissionais.  

Sua perspectiva de análise critica a tendência de estudos que destacam, apenas, como 

os professores administram suas salas de aula, organizam as atividades, alocam tempos, 

estruturam tarefas e etc., mas desconsiderou o conteúdo mesmo das ações desenvolvidas. 

Assim, elenca três conhecimentos que integram o desenvolvimento cognitivo do professor: o 

“conhecimento da matéria a ensinar” (conhecimento do conteúdo), o “conhecimento 

pedagógico da matéria ensinada” (conhecimento pedagógico do conteúdo) e o “conhecimento 

curricular” (SHULMAN, 1986, p. 66). Anos mais tarde, esse pesquisador acrescentará mais 

outros tipos de conhecimento em sua análise: o conhecimento dos alunos e de suas 

características; conhecimento dos contextos e conhecimento dos fundamentos, objetivos, fins 

e valores educacionais. 

O conhecimento do conteúdo refere-se ao conhecimento próprio da disciplina. 

Contudo, não se limita à detenção rígida apenas de fatos e conceitos, mas alude a 

compreensão dos processos de construção epistemológica da área de conhecimento39. Dessa 

maneira, reconhece a estrutura da disciplina desmembrada em domínios de âmbito atitudinal, 

conceitual e procedimental, que legitimam uma área disciplinar específica. Essa característica 

parece reforçar a constatação de que, muitas vezes, a apropriação do conhecimento pelos 

alunos envolve dificuldades que podem estar na natureza do próprio conhecimento40. 

Esse conhecimento, para Shulman, é a primeira fonte para o conhecimento base do 

professor. Assim, considera que esse profissional tem uma responsabilidade especial em 

relação ao conhecimento do conteúdo, pois expressa o modo como esse mesmo conteúdo é 

                                                 
39 Numa perspectiva cultural, os estudos sobre a história das disciplinas escolares produzidos por Chervel (1990) 

e outros têm contribuído para se compreender como uma área do campo científico sofre alterações e 
transforma-se em conhecimento escolar. 

40 Muitos estudos desenvolvidos por pesquisadores da educação matemática, por exemplo, destacam a 
importância da análise dos obstáculos epistemológicos que interferem na aprendizagem de conceitos 
matemáticos.  
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comunicado aos alunos, apresentando-o como essencial ou periférico, estando estritamente 

ligado às demandas concretas do trabalho docente, tais como: lidar com a diversidade de 

perfis de alunos e, consequentemente, com a diversidade de aprendizagens deles, exigindo-se, 

então, flexibilidade e também uma diversificação nas formas de explicação dos mesmos 

conceitos e princípios. 

Já o conhecimento curricular compreende o domínio específico de programas e 

materiais utilizados como ferramentas de trabalho dos professores. O conhecimento 

pedagógico do conteúdo diz respeito à capacidade de tornar os conteúdos referentes ao 

conhecimento disciplinar compreensíveis para alunos. Assim, esse conteúdo é constituído 

pelas interpretações e transformações efetuadas pelo professor, num contexto específico de 

ensino, efetuando a transformação do conhecimento de conteúdo (da matéria) para, dessa 

forma, facilitar a aprendizagem do aluno41.  

Para Sá-Chaves (2001), a relação entre as dimensões do conhecimento prático do 

professor apontada por Shulman desenharia o movimento de reflexão na ação do professor. 

Essa relação seria, portanto, estabelecida no momento em que o professor exercita o 

conhecimento pedagógico de conteúdo, possibilitando a “(des)construção” do conhecimento 

da matéria, tendo como referente o próprio processo de evolução da área de conhecimento, 

como também as características das aprendizagens dos seus alunos enquanto pessoas em 

contexto. Nessa perspectiva, essa pesquisadora considera que tal relação faz com que a ação 

educativa retome  

 
[...] os pressupostos da profissionalidade reflexiva nas suas dimensões de 
atividade intencional, coerente, estratégica, de matriz ética, porque regulada 
pelos valores do humanismo e pela crença na possibilidade de 
transformação pessoal, social e dos contextos da própria ação (SÁ-
CHAVES 2001, p. 143).  
 

Uma outra perspectiva de análise dos saberes docente é apontada por Martin (1993). 

Para esse pesquisador, o estudo da natureza dos saberes docentes se direciona para quatro 

abordagens distintas: uma “psico-cognitiva”, uma “subjetivo-interpretativa”, uma “curricular” 

e uma “perspectiva profissional”. Sobre essa última abordagem, Alarcão (2001) acrescenta 

que o conhecimento de sua filiação profissional como uma dimensão do coletivo social 

dinamiza a construção da profissionalidade docente.  

                                                 
41 Essa visão se aproxima da compreensão de transposição didática, que é considerada por Chevalard (1991) 

como o processo pelo qual passa o saber científico para se tornar saber escolar e saber efetivamente ensinado 
pelo professor. 
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A abordagem “psico-cognitiva” ressalta a estruturação mental dos saberes e sua 

aplicação no contexto de sala de aula, destacando, dessa forma, as diferenças entre docentes 

experientes e novatos. A “subjetiva-interpretativa” coloca em relevo aspectos 

fenomenológicos e simbólicos dos saberes. Já a perspectiva “curricular” analisa como os 

conhecimentos ligados aos conteúdos disciplinares e aos programas do currículo repercutem 

na ação docente e como os professores operam estes conhecimentos. Para Martin (op. cit), o 

saber curricular é efetivamente um saber docente fulcral para/do professor, uma vez que 

considera como fundamental o mesmo saber dos conteúdos que se ensina. Essa proposição se 

assemelha ao que Shulman já analisara sobre o conhecimento curricular, que compreende o 

domínio específico de programas e materiais utilizados como ferramentas de trabalho dos 

professores.  

Diante do exposto, é importante destacar que essa tendência de estudos sobre os 

saberes docentes, ao apresentar tipologias de saber e suas caracterizações, contribuiu para o 

debate sobre a relação entre o conhecimento do conteúdo e o conhecimento didático-

pedagógico. Roldão (2009), analisando as pesquisas portuguesas sobre formação docente, vai 

apontar que existe um consenso sobre a importância da busca do domínio do conhecimento 

dos conteúdos disciplinares e do conhecimento pedagógico para a formação e atuação do 

professor. 

Essa perspectiva de integração de diferentes saberes considera que “dominar” o 

conteúdo específico não garante uma prática pedagógica eficaz (TARDIF, 2000; 

GUATHIER, 2006; PIMENTA, 2005). Busca, também, problematizar uma questão que tem 

permeado historicamente a profissão de professor, uma vez que durante muito tempo a 

profissão de professor esteve associada a uma atividade pautada pela ênfase na transmissão de 

conteúdos, correspondendo ao ensino o ato de professar conteúdos prontos e inquestionáveis, 

reforçando, assim, a máxima: “quem sabe, sabe ensinar”. Segundo Roldão (2005), é muito 

tardiamente que o “saber sobre o como ensinar” − os saberes pedagógicos e didáticos − 

assumiu alguma visibilidade. Além desse aspecto, os referenciais simbólicos largamente 

disseminados sobre o professor como um missionário ou um militante social ou esse sábio 

dotado de poder, dentre outros referencias, têm contribuído, segundo Roldão (2010), para 

“uma polissemia relativamente ao saber que vale, socialmente, como saber próprio do 

docente” (2010, p. 28). 

Destacamos que os estudos sobre os saberes docentes, apesar de elucidarem diversos 

aspectos que constituem esses saberes, demonstrando principalmente a sua multiplicidade e 

multidimensionalidade, trazem ainda elementos poucos esclarecedores sobre a questão de um 
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único indivíduo ensinar as diferentes disciplinas, tendo que dar conta dos seus objetos e 

promover a sua integração numa perspectiva interdisciplinar. 

 

3.3 A relação entre os conhecimentos das disciplinas de referência e os conhecimentos 

didático-pedagógicos: contribuições de estudos sobre o ensino de áreas específicas de 

conhecimento  

 

Segundo Batista Neto (2006a), os saberes são o suporte e a condição da atividade 

docente. No contexto dos currículos dos cursos de licenciatura, esse autor destaca que a 

seleção e a relação entre saberes pedagógicos e saberes das disciplinas de referência das áreas 

de conhecimento se apresentam como um problema a ser resolvido. Pouco se tem avançado 

nas discussões que, por vezes, tendem a reduzir-se “a explicação de dicotomias e dissociações 

entre as dimensões política e técnica, teórica e prática e de conteúdo e forma” (p. 2). 

Nesse contexto, Batista Neto (op. cit.) nos chama a atenção para a utilização do termo 

“específico”, usado para diferenciar os saberes pedagógicos e os saberes disciplinares. Dessa 

forma, ao se chamar de específico o conteúdo disciplinar, o atributo de não específico recai 

sobre os saberes pedagógicos, podendo sugerir que estaríamos diante de um saber pouco ou 

não rigoroso e, portanto, de um estatuto epistemológico muito genérico. Tal perspectiva 

reforça a composição de um quadro, não só de dicotomia entre esses saberes, como também 

de hierarquia de conhecimentos na qual os saberes disciplinares específicos teriam a 

prevalência. 

Avançando em sua discussão, o pesquisador, ao analisar a relação entre os saberes 

acima mencionados em três diferentes domínios da pesquisa educacional, destaca que, no 

campo da didática, existem duas tendências de estudos que buscam responder a essa relação. 

Uma delas se destina a identificar a contribuição e o lugar do saber didático na formação e na 

atividade docente, compreendendo as indeterminações entre forma e conteúdo, bem como 

apreender os processos de produção da identidade dos professores e do saber ensinar em 

situações concretas, considerando os saberes da experiência, os específicos e os pedagógicos. 

(PIMENTA; ANASTASIOU, 2002). A outra tendência procura compreender os saberes das 

experiências em situações de ensino e de aprendizagem, baseando-se em novos enfoques das 

psicologias cultural e cognitiva. Essas perspectivas avançam na análise da formação de 

professores, cuja predominância de estudos acaba restringindo o saber didático ao domínio do 

saber-fazer. 
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Por outro lado, no domínio dos estudos sobre currículo, a busca por compreender a 

relação entre os saberes pedagógicos e os saberes disciplinares refere-se ao modo como os 

saberes destinados ao ensino são selecionados e organizados no interior das escolas, 

desvelando relações de poder implícitas e explícitas. Assim, na história da organização 

curricular escolar, a tríade conteúdos de ensino, vida comunitária e características do meio 

local no qual os alunos estão inseridos sustenta uma proposta integrada de selecionar e tratar 

os conhecimentos para se contrapor a uma escola que se encontrava distante dos anseios das 

camadas populares. Nesse sentido, conclama os professores a assumirem de modo horizontal 

a relação professor, aluno e conhecimento, Além disso, os referidos estudos poderiam 

estabelecer uma relação entre os saberes pedagógicos e os saberes disciplinares, reconhecendo 

que os conhecimentos disciplinares teriam seu valor se possibilitassem o conhecimento da 

realidade imediata do educando. Neste caso, os saberes pedagógicos deveriam atender 

adequadamente o objetivo de o aluno conhecer o meio social no qual vive (BATISTA NETO, 

2006a). 

 Já no campo da pesquisa em formação de professores, observa-se que a dicotomia 

construída historicamente, expressada pela organização curricular dos cursos de licenciatura 

no chamado “esquema 3+1”, reforça tanto a segregação entre produtores e consumidores de 

saber quanto acentuam a relação de exterioridade dos professores em relação aos saberes 

disciplinares, como uma separação entre teoria e prática. 

Diante do exposto, percebemos que a análise de Batista Neto (op. cit.) nos ajuda a, 

primeiramente, compreender que o estudo da relação entre os saberes pedagógicos e os 

saberes disciplinares demonstra que há uma relação de distanciamento e, consequentente, de 

conflitos entre as suas formulações. Contudo, pareceu-nos que no campo do currículo existe a 

tentativa de realização de propostas integradoras e de sínteses entre as contribuições que cada 

um desses saberes pode oferecer à formação e atuação docente. No caso dos professores 

polivalentes, podemos inferir ainda que, por lecionarem várias disciplinas, apresenta-se um 

quadro para estabelecer uma relação singular entre os saberes pedagógicos e os saberes 

disciplinares. 

As considerações feitas por Batista Neto (op. cit.) subsidiaram uma outra análise que 

buscou se desenvolver a partir de alguns estudos sobre os saberes e conhecimentos de 

professores polivalentes sobre áreas de conhecimento específico. Elegemos pesquisas que 

analisaram tais conhecimentos para o ensino de ciências, matemática, história e música. Esses 

estudos nos trouxeram elementos importantes para compreendermos como se daria a relação 

entre o conhecimento do conteúdo e os conhecimentos didático-pedagógicos. O objetivo era 



 107

realizar um levantamento inicial da forma como esses estudos trataram da relação entre esses 

saberes, tomando uma área específica de conhecimento. Contudo, não se trata se uma revisão 

bibliográfica ampla desse tipo de pesquisa, tendo como sujeitos os professores polivalentes. 

Por isso, as pesquisas ora comentadas foram escolhidas a título de exemplo e se apresentam 

como perspectivas para o aprofundamento de outros aspectos. Ressalta-se ainda que os 

primeiros estudos apresentados tiveram como principal referencial os estudos de Shulman 

(1986); já o estudo sobre o ensino de história baseou-se numa perspectiva histórico-crítica. 

Assim, o estudo de Maués, E. (2010) identificou que professores polivalentes com 

mais tempo de ensino estabelecem relações dialéticas na construção do conhecimento 

pedagógico de conteúdo. Quando ensinam um conteúdo pouco familiar, no caso dos 

conteúdos de ciências, os professores tendem a recorrer a todo o seu arsenal de saberes. Essa 

pesquisadora constata ainda que o arsenal de saberes refere-se ao conhecimento pedagógico 

geral que é utilizado para o trabalho específico com ciências, ou seja, relações, interpretações 

e representações que utilizam no ensino de outras áreas são, por analogia e associação, 

ativadas para o ensino daquela área específica.  

O estudo de Del Ben (2002), por sua vez, identificou que a relação entre conhecimento 

da matéria da música e conhecimento didático-pedagógico é baseada em conhecimentos 

referentes tanto ao campo da educação quanto à música. Dessa maneira, os professores “se 

nutrem desses conhecimentos disciplinares para que possam mediar a relação de seus alunos 

com a música”. É nesse sentido que conhecimentos musicológicos, embora necessários, não 

são suficientes para fundamentar e orientar o trabalho dos professores. Eles precisam estar 

integrados aos conhecimentos provenientes das várias disciplinas que estudam a educação 

(DEL BEN, op. cit.). 

Essa relação justifica a proposição dos professores participantes da pesquisa de Del 

Ben (idem) de que a música pode contribuir para o desenvolvimento dos alunos sem, contudo, 

deixar claro quais os conteúdos da música que subsidiariam esse desenvolvimento. Tal 

justificativa “reflete o comprometimento das professoras com o projeto educativo 

globalizador da escola, porém, sugere que a música não parece se justificar como disciplina 

escolar específica”. Essa perspectiva endossa o que apontamos anteriormente como uma 

particularidade da profissionalidade polivalente: focalizar o trabalho com as aprendizagens de 

seus alunos, embasada por um projeto mais amplo de sociedade, destacando o papel da 

educação escolar no processo de socialização deles.  

Curi (2004), analisando a formação de professores polivalentes para o ensino da 

matemática, baseando-se nos estudos de Shulman, por sua vez, destaca como aspecto 
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diferenciador entre o conhecimento do professor polivalente para o ensino da matemática e o 

conhecimento do professor especialista de disciplina o fato daquele integrar ao conhecimento 

específico de conteúdo os estilos de aprendizagens, os interesses, as necessidades e as 

dificuldades que os alunos possuem, além da estruturação de um repertório de técnicas de 

ensino e as competências de gestão da sala de aula. Contudo, essa pesquisadora identificou 

que tais elementos têm estado quase sempre ausentes das proposições curriculares dos cursos 

de formação de professores polivalentes analisados por ela.  

Essa pesquisadora aponta ainda uma lacuna em relação à construção do conhecimento 

curricular. Desta feita, além de apontar falta de clareza na proposição encontrada em 

documentos norteadores da formação de professores no que diz respeito aos objetos de 

ensino, este aspecto se complexifica ainda mais pelo fato de o professor polivalente lecionar 

todas as disciplinas do currículo básico. Essa pesquisadora identificou ainda lacunas em 

relação à construção do conhecimento curricular, considerando que, em matéria de 

desenvolvimento e avaliação das organizações curriculares, o professor polivalente tem ficado 

à margem. Assim, Curi (2004) destaca que  

 

[...] as tarefas de proposição e de gerenciamento do currículo da matemática 
na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental em termos de 
definição de objetivos, de seleção, organização de conteúdos adequados à 
consecução desses objetivos, de formulações de situações de aprendizagens 
que considerem as especificidades dos professores e da realidade em que se 
inserem acabam sendo “decididas” por coordenadores, assessores e, na 
maior parte das vezes, pelo livro didático adotado (p. 77). 

 
 

O conhecimento do currículo além de englobar a compreensão do programa, envolve o 

conhecimento de materiais que o professor disponibiliza para ensinar sua disciplina, a 

capacidade de fazer articulações quer horizontal, quer vertical do conteúdo a ser ensinado. 

Curi (2004) chama atenção ainda para o aspecto desse saber não estar formalizado em teorias, 

mas é uma referência significativa para que o professor venha a traçar para o seu trabalho em 

sala de aula. Essa perspectiva curricular inclui ainda conhecimento das concepções, crenças e 

conhecimentos dos alunos sobre a disciplina, bem como dos próprios professores 

(SERRAZINA, 1999; CURI, 2004). 

A dimensão curricular é ainda destacada por Saviani (2009) como uma possível 

alternativa para resolver o dilema da formação de professores que ora focaliza os conteúdos e 

ora focalizam os elementos didático-pedagógicos. Nesse sentido, esse pesquisador destaca a 

importância dos cursos de formação promoverem a reflexão sobre os livros didáticos, 
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considerando que esse recurso tem realizado um trabalho de integração entre aqueles dois 

modelos.  

Soares (2009), apesar de não trabalhar com o conceito de saberes ao analisar como o 

ensino de história se insere nas práticas escolares nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

nos mostrou elementos para compreendermos a relação entre os saberes pedagógicos e os 

saberes disciplinares sob a perspectiva didática. Esse pesquisador insinuou que o ensino da 

História está mais vinculado às práticas curriculares cotidianas e à cultura escolar e que, por 

isso, não se configuraria como conhecimento histórico escolar, na medida em que mantém 

distância considerável em relação à produção do conhecimento histórico-científico (p.127-8). 

Além desse aspecto, considera que as indicações curriculares nos Parâmetros 

Curriculares nacionais, especificamente para o ensino da História, são vagas e difíceis de 

serem consideradas nas práticas educativas. A História aparece no elenco das áreas de 

conhecimento (BRASIL, 1998), porém, não defende de forma clara e objetiva como a 

formação inicial deve incorporar o acesso a tais conhecimentos. 

Já em relação à formação inicial, Soares faz uma análise das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Pedagogia, destacando a proposição desse documento oficial, no 

qual o egresso desse curso seria capaz de “aplicar modos de ensinar diferentes linguagens, 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, de 

forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano 

(PARECER CNE/CP 03/2006, Inciso VI p. 6)”. Isso, para esse pesquisador, “negligencia a 

perspectiva de que para ‘aplicar modos de ensinar’ é preciso, anteriormente, ter conhecimento 

sobre o que deve ser ensinado” (p. 137). 

Assim, Soares observou que, na maioria das situações, não há separação, nas 

concepções dos professores, entre o conteúdo e o método. Assim, eles “dominam o discurso 

sobre os objetivos e métodos, porém têm pouco conhecimento sobre o conteúdo a ser 

ministrado, aproximando-se mais de narrativas da história sedimentadas pelo senso comum e 

pela cultura midiática distanciando-se do conhecimento histórico-científico” (SOARES, 2009, 

p. 130). 

Depreende-se da análise de Soares de que a relação ente os saberes pedagógicos e os 

saberes disciplinares, no caso do ensino de História, tem se apresentado de maneira 

conflituosa, uma vez que os professores realizam esse ensino a partir da negação das 

contradições que são apresentadas nas políticas curriculares oficiais vigentes. Baseiam-se, 

também, em outras formas de conhecimento construídas no cotidiano das escolas sob outras 
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determinações, a exemplo das imposições da cultura midiática que tem se instaurado na 

sociedade contemporânea. 

Em síntese, esses estudos de casos específicos sobre os saberes e o trabalho docente de 

professores polivalentes levam-nos a perceber que a relação entre o conhecimento específico 

de conteúdo e o conhecimento didático-pedagógico se apresenta como uma relação dialética. 

Isso faz com que o professor constantemente busque articulações, representações e 

interpretações construídas ao longo de sua experiência de ensino, tanto da área de 

conhecimento específica como das demais áreas que leciona. Essa relação também se dá de 

forma particular pelo reconhecimento do papel que o estudo do conhecimento específico 

exerce na formação e no desenvolvimento dos seus alunos, endossando um compromisso com 

um projeto educativo global do aluno. Este projeto é alimentado tanto pelo conhecimento 

pedagógico com campos de estudo sobre o fenômeno educativo como pelos estilos de 

aprendizagem, interesses e necessidades dos alunos.  

Depreende-se ainda que, dada a relevância da interdisciplinaridade para a docência nos 

anos inicias, pudemos inferir que este aspecto precisa ser melhor analisado. Lima (2007), por 

exemplo, identificou que, apesar da relevância a ela atribuída pelos professores entrevistados 

em sua pesquisa, esses profissionais não expressaram claramente o que concebem por 

interdisciplinaridade. Esse dado reforçaria a fragilidade em relação ao saber curricular 

docente verificada por Curi (2004). 

Por fim, concordamos ainda com Batista Neto (2006a) que, dada a 

multirreferencialidade do saber docente e as diversas dimensões pelas quais se analisa a 

formação e atuação desse profissional, o estudo da relação entre saberes pedagógicos e 

saberes disciplinares precisa avançar para além da discussão sectarista de modelos de 

formação, pois esse aspecto “parece pouco acrescentar à superação dos problemas que ela 

enfrenta, posto que demanda recorrer, cada vez mais, à ação colaborativa de múltiplas 

disciplinas, que se potencializa pela interdisciplinaridade” (p. 15). 
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CAPÍTULO 4 CONCEPÇÕES E PRÁTICAS SOBRE A POLIVALÊNCIA: 

REFLETINDO SOBRE EXPERIÊNCIAS DE PESQUISAS 

 

Neste capítulo, discutiremos a polivalência como organização curricular de atuação do 

docente dos anos iniciais do Ensino Fundamental, caracterizando-a como elemento 

constituinte da profissionalidade docente do profissional que atua nos anos iniciais da 

escolarização básica.  

A partir de três pesquisas, uma brasileira, outra francesa e outra suíça, e de aspectos 

legais da experiência portuguesa problematizaremos quais as concepções e as práticas que 

estão sendo construídas para a efetivação da polivalência nas classes dos anos iniciais do 

processo de escolarização formal naqueles países.  

Para tanto, teceremos algumas considerações sobre o termo polivalência que, por 

vezes, podem influenciar as concepções da profissionalidade polivalente para, logo em 

seguida, apresentar cada uma das pesquisas outrora citadas. Destacaremos, nesse sentido, 

quais os elementos que configuram a profissionalidade polivalente em cada uma das 

realidades, observando pontos em comum e que se apresentam tanto como facilitadores como 

dificultadores para uma real efetivação da polivalência. Enfatizaremos ainda as perspectivas 

de formação que se vislumbram a partir da análise de tal configuração. 

 

4.1 Considerações sobre o termo polivalência 

 

O termo “polivalente”, segundo Houaiss e Villar (2001), significa assumir múltiplos 

valores ou oferecer várias possibilidades de emprego e de função, a saber: ser multifuncional, 

que executa diferentes tarefas; ser versátil, que envolve vários campos de atividade; 

plurivalente e multivalente. Seria polivalente, então, a pessoa com múltiplos saberes, capaz de 

transitar bem em diferentes áreas (LIMA, 2007). 

O termo “polivalência”, por sua vez, tem sido comumente usado no contexto do 

mundo do trabalho, requisitado pelo discurso neoliberal no período pós-crise do capitalismo. 

Designa a capacidade de o trabalhador poder atuar em diversas áreas, podendo caracterizar 

ainda um profissional pautado pela flexibilização funcional. Esse entendimento da 

polivalência tem, por vezes, exercido certa influência na visão que se faz do professor dos 

anos iniciais quando há referência de que ele tem a cumprir múltiplas funções, aproximando-

se de uma visão de profissional de competência multifuncional.  
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Essa perspectiva parece ainda se coadunar com a definição de polivalência posta pelo 

Parecer CNE/CEB nº16/99, segundo o qual a polivalência seria: 

o atributo de um profissional possuidor de competências que lhe permitam 
superar os limites de uma ocupação ou campo circunscrito de trabalho para 
transitar para outros campos ou ocupações da mesma área profissional ou de 
áreas afins (p. 37). 

 

Assim, ainda segundo o Parecer CNE/CEB nº16/99, a polivalência explicitaria o 

“desenvolvimento das competências gerais, apoiadas em bases científicas e tecnológicas e em 

atributos humanos, tais como criatividade, autonomia intelectual, pensamento crítico, 

iniciativa e capacidade para monitorar desempenhos” (p. 37). 

No contexto atual do mundo do trabalho, dado o avanço das tecnologias propiciado 

inicialmente pela microeletrônica e a eletromecânica, observa-se, de um lado, a defesa 

entusiasmada da “polivalência”, entendida como atributo do trabalhador contemporâneo, 

adaptado a contextos diversos e possuidor de competências múltiplas que lhe permitem atuar 

em diferentes postos de trabalho, agregando eficiência e aumento da produtividade. Por outro 

lado, desenvolve-se um movimento que se caracteriza pela crítica ao “trabalhador 

polivalente” e sua formação, com base na ideia do “trabalhador politécnico”42. Esse 

movimento inspira-se em correntes marxistas e tem gerado novos debates e novas propostas 

no campo educacional, orientando o ensino para um posicionamento crítico às atividades 

produtivas baseadas nos fundamentos da ciência.  

Lima (2007), por sua parte, considera que o professor polivalente seria um sujeito 

capaz de apropriar-se de conhecimentos básicos das diferentes áreas do conhecimento, que 

compõem atualmente a base comum do currículo nacional dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, e de articulá-los. Dessa forma, desenvolver-se-ia um trabalho interdisciplinar. 

Para essa pesquisadora, a polivalência estaria associada a uma atuação interdisciplinar.  

Em relação a essa questão, Gatti (2008) realizou uma pesquisa que teve como objetivo 

analisar os currículos prescritos para a formação de professores nos cursos de licenciatura, 

dentre eles os da licenciatura em Pedagogia. O estudo constatou ser necessário ampliar a 

reflexão sobre a suficiência ou adequação das perspectivas polivalente e interdisciplinar em 

tais cursos, uma vez que se verificou superficialidade no trato dos conteúdos das diversas 

áreas do conhecimento (Português, Matemática, Artes, História, Geografia, entre outros) que 

compõem os currículos da educação básica. Do total de disciplinas obrigatórias e, de acordo 

                                                 
42 Para um maior aprofundamento da diferenciação entre “polivalência” e “politecnia”, ver Saviani (1989) e 

Farias (1998). 
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com uma categoria de análise definida na pesquisa que dizia respeito aos “Conhecimentos 

relativos à formação específica”, apenas 7,5% dessas disciplinas são destinadas aos conteúdos 

a serem ensinados nas séries/anos iniciais do Ensino Fundamental, quando não aparecem 

apenas diluídos nas disciplinas referentes às metodologias (Metodologia do Ensino de Língua 

Portuguesa, Metodologia do Ensino da História).  

A pesquisadora concluiu que os conteúdos específicos das disciplinas a serem 

ministradas não são objetos dos cursos de formação e questionou se essa formação 

panorâmica para um profissional que irá planejar, ministrar aulas e avaliar o ensino das 

diversas áreas do conhecimento será capaz de dotá-lo de competências que o permita adotar 

uma prática interdisciplinar. Como ser capaz de desenvolver práticas interdisciplinares, tendo 

uma frágil base disciplinar? Eis a pergunta que se coloca. Para Gatti (op. cit.), a perspectiva 

interdisciplinar é complexa e requer um aprofundamento disciplinar lógico-conceitual para a 

constituição das condições do diálogo. Trata-se de algo difícil, segundo essa autora, de se 

obter, dada a forma como se apresentam os currículos dos cursos de Pedagogia 

Algo semelhante é postulado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia (DCNP). O Artigo 5º da Resolução CNE 01/2006 orienta que os professores 

tenham um conhecimento aprofundado de cada disciplina, de modo a identificar 

possibilidades de diálogo entre os vários saberes.  

A proposição da interdisciplinaridade como princípio da formação dos professores dos 

anos iniciais aparece também em outros textos oficiais. Dias (2009) afirma que ela é apontada 

tanto nas DCNPs como nas Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da 

Educação Básica (DFPEB). É matéria, inclusive, de consenso entre várias comunidades 

epistêmicas43 de representação do professorado, tornando-se, assim, uma ideia 

hegemonizada44 nos ciclos de políticas para a formação de professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental no período investigado por Dias (op. cit.), que compreendeu os anos de 

1996 a 2006.  

Esse seria um primeiro questionamento lançado sobre a ideia de polivalência como 

base para a formação e atuação do professor nos anos iniciais. Como efetivar uma formação e 

atuação interdisciplinar, tendo uma frágil formação disciplinar? Sobre qual perspectiva de 

interdisciplinaridade se pautar? Essas questões parecem se apresentar como desdobramentos 

da análise proposta pelo presente estudo.  

                                                 
43 Segundo Ball (1998, 2001), uma comunidade epistêmica é “uma rede de sujeitos e grupos sociais que 

participam da produção, circulação e disseminação de textos que constituem as políticas curriculares nos 
contextos de influência e de definição de textos” (p. 14). 

44 Categoria usada por Dias (op. cit.), baseada nos estudos de Ernest Laclau. 
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4.2 Analisando a polivalência na escola pública: uma experiência de pesquisa brasileira 

 

Com destaque para a polivalência, Lima (2007) desenvolveu uma pesquisa cujo 

objetivo foi analisar o significado de ser professor nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

na escola pública brasileira atual. Os resultados obtidos em sua investigação apontaram 

elementos importantes para a compreensão da profissionalidade polivalente.  

Em síntese, a polivalência na escola pública é definida pelos sujeitos participantes da 

pesquisa de Lima como a capacidade de dominar diferentes áreas de conhecimento que 

compõem atualmente o currículo dos anos iniciais, que exige do professor pesquisa e 

atualizações constantes. Contudo, essa definição não nega as dificuldades enfrentadas para se 

obter tal domínio e para lidar com a amplitude e diversidade das áreas de conhecimentos. Em 

consequência disso, reconhece-se que o professor polivalente, por vezes, acaba focalizando o 

trabalho nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, com ênfase no ensino da leitura e da 

escrita e das quatro operações matemáticas. 

Destaca-se ainda na pesquisa desenvolvida por Lima (2007) a marca da 

interdisciplinaridade. Tal marca é endossada pelas análises desenvolvidas pelos participantes 

da investigação para atender às especificidades do nível de ensino em que o professor 

polivalente atua. Por outro lado, para a pesquisadora, ser professor polivalente significa, além 

de saber ensinar as diferentes áreas, apropriar-se de valores inerentes ao ato de ensinar 

“crianças pequenas”, interagir e comunicar-se qualitativamente com os educandos (op. cit., 

p.65). Nesse sentido, a polivalência constitui o cerne do trabalho do professor dos anos 

iniciais, justamente porque esse profissional trabalha, predominantemente, com a formação do 

ser humano. Esta formação é constituída de várias dimensões que requerem um olhar 

multirreferencial, o que a remete, por conseguinte, a uma prática interdisciplinar. Assim, 

exercer a polivalência não seria apenas operar um somatório de disciplinas, mas envolver-se 

na formação humana de seus alunos, adotando-se uma perspectiva interdisciplinar.  

A polivalência é vista ainda como a possibilidade de trabalhar com a 

interdisciplinaridade de maneira a definir o papel do professor polivalente como aquele capaz 

de articular todas as áreas que irá ensinar ao aluno.  

Outro significativo dado trazido à luz diz respeito à possibilidade, em termos de tempo 

pedagógico, que a polivalência oferece ao professor para retomar conteúdos que não foram 

apreendidos pelo aluno, trabalhando com diferentes áreas de forma simultânea. Atrelada a 

essa questão, os sujeitos indicaram a oportunidade de conviver por mais tempo com seus 
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alunos de poder contribuir para a formação integral destes, dado que requer do professor 

polivalente uma atitude flexível para ensinar e aprender.  

A pesquisa discutiu ainda a dificuldade encontrada para se trabalhar com alunos de 

diferentes níveis de aprendizagens, principalmente quando se tem por objetivo possibilitar a 

apropriação da leitura e da escrita. Na discussão desse dado, Lima (op.cit.) defendeu como 

constitutivo da identidade do professor polivalente ser um alfabetizador. Nesse sentido, Lima 

(op.cit.) propõe que se evite a formação de um “especialista” para atuar em um único ano dos 

ciclos de escolarização inicial. Segundo a pesquisadora, essa especialização pode gerar um 

processo de responsabilização do outro pelo fracasso ou pelo sucesso do aluno no processo de 

alfabetização. Em muitos casos, os professores, tanto os do ciclo final dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental como aqueles dos anos finais, criticam os professores que lecionaram 

nas classes de alfabetização por receberem alunos ainda não alfabetizados.  

Dois outros resultados importantes diziam respeito ao acompanhamento dado às 

aprendizagens dos alunos e à construção de uma sólida interação com eles, contribuindo para 

o objetivo maior da formação humana e favorecendo a constituição de um sujeito crítico e 

questionador; cidadão que compreende a sociedade atual e atua em sua transformação. Há 

também o desenvolvimento de uma identificação com a faixa etária de crianças menores 

atendidas nos anos iniciais de escolarização, realçando uma dependência emocional das 

crianças para com a figura do professor polivalente.  

Sobre as dificuldades em vivenciar a polivalência, os professores entrevistados por 

aquela pesquisadora apontaram que o contexto atual de democratização do ensino público 

demandou a necessidade de se trabalhar com uma diversidade de alunos, inclusive com 

aqueles portadores de necessidades especiais, embora para isso não tivessem recebido 

preparo.  

Um outro aspecto ligado à demanda da polivalência relativa ao trabalho com as 

necessidades dos alunos e alunos diz respeito à dificuldade em administrar conflitos 

resultantes da indisciplina dos alunos. A indisciplina estaria ligada ao papel da família que, 

por vezes, se ausenta de seu papel de educadora e mais ainda de acompanhamento da vida 

escolar de seus filhos.  

Em relação à valorização docente, a pesquisa apontou que a polivalência teria relação 

direta com o descrédito para com a escola pública e, consequentemente, com a baixa 

remuneração dada ao professor que está nesse contexto, exigindo dele a busca por uma 

ampliação da jornada, prejudicando a qualidade do seu trabalho.  
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Sobre os currículos da formação inicial, os professores comentaram que os cursos 

apresentam uma série de lacunas em relação a dotar um professor de competências para atuar 

com todas as áreas de conhecimento que compõem o currículo nacional dos anos iniciais. 

Assim, destacou-se, em relação às políticas públicas de formação de professores, que as 

secretarias municipais de educação têm desenvolvido um papel importante ao promoverem 

ações de formação continuada que visam suprir lacunas da formação inicial. Porém, em 

alguns casos, os projetos das secretarias nem sempre estão sintonizados com o cotidiano das 

escolas, nem tampouco respeitam os saberes já construídos pelos professores, apresentando 

projetos inesperados em qualquer época do ano sem prévio aviso.  

Destacou-se ainda que os concursos que selecionam os professores para trabalhar nas 

redes de ensino supervalorizam os conhecimentos específicos e desvalorizam a prática 

docente, dificultando a integração dos conhecimentos específicos e os conhecimentos 

pedagógicos. Estes são importantes na composição da polivalência, na promoção da 

interdisciplinaridade e na inclusão e constituição de novas metodologias para o ensino.  

 

4.3 Movimentos internacionais de (re)configuração da polivalência  

 

Na França, igualmente ao Brasil, os professores da escola primária45 são denominados 

de polivalentes. Tanto lá, como aqui, um único mestre ensina aos seus alunos todas as 

disciplinas da matriz curricular.  

Nos anos de 1990, século XX, instauro-se um debate sobre a situação da polivalência 

nas classes da escola primária na França. A pesquisa de Baillat et al. (2001) preocupou-se em 

analisar os motivos que levam os professores a permanecerem na polivalência. Os 

pesquisadores apresentaram três eixos centrais para o desenvolvimento do estudo, a saber: 

motivos para a permanência na polivalência, se a polivalência é vantajosa para os alunos e se 

a polivalência permite realizar “pontes” entre as disciplinas. Esses eixos serão discutidos mais 

adiante. 

O termo polivalência no contexto dos documentos oficiais do sistema educacional 

francês foi frequentemente utilizado por um discurso eloquente para descrever suas virtudes. 

Assim, a polivalência no ensino primário foi proclamada como “ardente obrigação 

republicana” e como “generosidade do coração e espírito” (Relatório da Inspection Générale 

de l’Éducation Nationale - IGEN, 1997 apud BAILLAT et al., 2001). No entanto, uma 

                                                 
45 Na França, a escola que ministra aulas para os anos iniciais do Ensino Fundamental denomina-se escola 

primária. 
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ambiguidade foi constatada no discurso institucional mais recente, uma vez que a “Carta para 

a escola do século XXI”46 propunha a constituição de equipes de professores para atuar na 

escola primária, porém, insistindo, ao mesmo tempo, na manutenção da polivalência integral, 

cujos méritos são reafirmados. 

A ambiguidade presente no discurso oficial diz respeito ao comportamento dos 

professores. Apesar de um consenso aparente em prol da polivalência, há um desvio entre os 

discursos e as práticas, podendo-se falar em uma polivalência ideal e uma polivalência real. 

Para Baillat et al. (op. cit.), os professores franceses recorrem, frequentemente, a práticas que 

reduzem a polivalência real. 

Segundo esses pesquisadores, historicamente, o professor no século XIX não era 

polivalente no sentido que entendemos hoje. Por exemplo, na França, esse professor deveria 

ensinar para as aprendizagens fundamentais da leitura, escrita e conta, configurando-se o 

“núcleo duro” da aculturação dos alunos naquele período histórico. Só posteriormente é que 

outros domínios de conhecimentos (história, geografia, ciências etc.) foram acrescentados a 

esse “núcleo duro”. Esse acréscimo provocou reservas tanto dos professores como dos 

gestores dos sistemas educacionais. Para os professores, essa ampliação de conhecimentos 

poderia desviar a atenção dos alunos do que era essencial. Já os gestores julgavam ser 

arriscado dar ao povo “tanta cultura”. 

A relação entre o termo polivalência e a formação e atuação de professores da escola 

primária na França só começou a se desenhar claramente nos anos de 1970 do século XX. 

Atualmente, o corpo de disciplinas do qual se incumbe o professor primário se alarga cada 

vez mais, ao mesmo tempo em que o termo polivalência é associado a uma série de exigências 

didático-pedagógicas, tais como: articular práticas inter e transdisciplinares e desenvolver 

uma avaliação diferenciada dos alunos no processo de mediação da construção de 

competências. Por um lado, valoriza-se a polivalência de forma, considerando-a elemento 

constitutivo de sua identidade profissional, responsável por diferenciá-los dos professores do 

nível secundário. Por outro, na realidade concreta e diária das salas de aula, a polivalência é 

                                                 
46 Trata-se de um documento de caráter nacional, no qual destacaram-se os princípios das mudanças que se 

pretendia imprimir, com foco na melhoria da escola primária desse país. Baseava-se em três premissas básicas: 
“1 – Elaborar progressiva e coletivamente novos programas para tempos novos, centrados no tema aprender a 
falar, ler, escrever, contar, articulando todos os conteúdos e as grandes orientações pedagógicas. 2 - Instaurar 
progressivamente ritmos escolares adaptados aos da criança. A organização do dia escolar deve ter em conta as 
novas condições sociais e permitir a emergência de uma verdadeira igualdade de oportunidades. 3 - 
Reconsiderar o ofício de professor das escolas, permitindo maior autonomia nas escolhas pedagógicas e 
integrando o trabalho em equipe (Grifo nosso), o que necessitará evoluções da formação inicial e contínua 
dos professores (Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale, nº13, de 26/11/1998)”. Disponível em: 
<http://www.education.gouv.fr/bo/1998/hs13/charte.htm>. 
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sentida como atividade pesada, o que se traduz em diversos pedidos de liberação, troca de 

serviços e busca de intervenções externas, ou seja, de parcerias com outros profissionais. 

Essas são práticas que marcam os diversos desvios em relação à polivalência teórica proposta 

nos textos oficiais. 

A análise dos dados na pesquisa já referida comprovou que os motivos pessoais que 

levam a permanência na polivalência por parte do professores seriam ligados à compreensão 

de que ela favorece uma abertura de espírito, dando acesso a uma cultura geral e gerando 

motivação ligada a uma quebra de rotina constante. É apresentada também como vantagem a 

capacidade que teria o professor polivalente para atender a criança em sua globalidade e 

apresentar os conteúdos na sua unidade. Em suma, os benefícios apontados pelos professores 

para sua permanência como polivalentes referem-se à avaliação que constroem em relação ao 

que é positivo para si e para seus alunos.  

No geral, esses benefícios circulam pelas seguintes categorias: pedagogia global, 

variedade de ações, globalidade da criança, identidade, professor como referente único para o 

aluno e flexibilidade. Sobre os inconvenientes da polivalência, as categorias são: 

“incompetência” – os professores exprimem ser muito difícil para uma só pessoa dominar 

todas as disciplinas do programa; “vantagem da especialização” – acarretando a busca por 

parcerias externas, e “tensão no trabalho em equipe” – trabalho com outros professores da 

escola que se realiza de forma tensa.  

Em relação ao eixo se a “polivalência é vantajosa para os alunos”, a pesquisa 

identificou quatro perfis distintos de professores que foram agrupados em dois grandes 

grupos: os “concordantes” – aqueles que emitem avaliações positivas sobre a polivalência 

tanto para si como para seus alunos e aqueles que consideram os benefícios da polivalência 

para seus alunos, mas não para si mesmos; os “divergentes” – os que avaliam positivamente a 

polivalência apenas para si mesmos e não para seus alunos e vice-versa. As categorias que 

surgiram nesse eixo apresentam algumas semelhanças com o eixo anterior, uma vez que se 

defende uma pedagogia relacional/global como ponto positivo para a polivalência. Assim, são 

reafirmadas as categorias do referente único para os alunos, da globalidade do aluno, da 

cultura geral ligada também à variedade, da flexibilidade, bem como da incompetência. 

Surgiram ainda as seguintes categorias: da “transferência/coerência” – um único 

mestre assegura a melhor coerência às aprendizagens e facilita a transferência dos 

conhecimentos de uma disciplina para outra, e da “motivação/sentido” – um único mestre 

pode dar muito mais facilmente sentido aos conteúdos de aprendizagem, e, finalmente, a 

categoria da “diferenciação” – a presença de um único professor em sala pode diminuir as 
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dificuldades que os alunos apresentam quando têm que acompanhar diferentes práticas 

desenvolvidas por diferentes professores que se relacionam. 

Contudo, alguns dos sujeitos apontaram os limites do referente único. Este pode 

dificultar a aprendizagem dos alunos caso não haja empatia na relação professor-aluno. 

Assim, o aluno ficaria limitado a um único sujeito e teria que se deparar com a problemática 

da não empatia entre os sujeitos. Em relação à “coerência”, apontou-se que não é a presença 

de um único professor em sala que a garantiria, pois o foco estaria na coerência entre os 

conteúdos, e não na figura do professor.  

Sobre o estabelecimento de um ambiente estável para o aluno na fase inicial de 

escolarização, também argumentou-se que um só mestre não garantiria, por si só, essa 

condição. Por outro lado, um número muito grande de professores integrando o trabalho pode 

dificultar a construção de um ambiente equilibrado para as crianças. Ao mesmo tempo, todas 

essas características relacionais que se apontam para a positividade da polivalência são 

consideradas pelos professores participantes da pesquisa como eficientes apenas para o 

trabalho com crianças menores e mais frágeis.  

Sobre o eixo “polivalência permite ‘fazer pontes’ entre as disciplinas”, as respostas 

foram quase unânimes em afirmar a possibilidade. Porém, no momento em que foi solicitada 

uma justificativa para a adesão, poucos sujeitos a expressaram. E, quando o fizeram, o 

registro das falas apontou ambiguidade, uma vez que mencionaram-se restrições para a 

articulação entre as disciplinas. Observou-se ainda um número significativo de respostas 

positivas quanto à possibilidade da polivalência permitir “fazer pontes”, mas sem quase 

nenhuma explicação de como isso se efetivaria concretamente. As poucas justificativas 

destacadas apontaram muito mais os elementos que dificultam tal ação. 

Nesse sentido, o principal argumento positivo em relação à polivalência, nesse eixo, 

reforça a perspectiva de uma pedagogia global, haja vista que a realidade forma um todo e o 

recorte disciplinar é artificial, pois importa mostrar a unidade do conhecimento ao aluno a 

partir de uma prática interdisciplinar. Fez-se referência, no entanto, mesmo que em menor 

grau, ao fato de que exercer a polivalência, necessariamente, não garante, de forma direta, que 

o professor fará “ponte” entre as disciplinas, assim como não seria estritamente necessário ser 

polivalente para realizar tal ação. 

Os dados mostraram ainda que, apesar de os professores associarem a polivalência à 

possibilidade de “fazer pontes” entre as disciplinas, permanece a demonstração da dificuldade 

em se passar da crença para a ação. Conclui-se que todas as explicitações de como os 

professores realizam “pontes” entre as disciplinas apontam para variadas concepções de 
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interdisciplinaridade. Por exemplo, no momento de justificar a positividade da polivalência 

em “fazer pontes” e de apontar os tipos de “pontes” realizadas, os professores comentaram 

que algumas disciplinas são consideradas por eles como um instrumento útil para o ensino de 

outras disciplinas. As “pontes” se apresentariam ainda através do uso de temas sobre os quais 

os professores organizam o ensino, integrando várias atividades de disciplinas diferentes. 

Configurar-se-iam ainda como uma justaposição – o professor justapõe duas disciplinas sem 

explicitar como faria as ligações entre elas. Numa outra visão, as ligações ou “pontes” entre as 

disciplinas seriam utilizadas como um pretexto: o trabalho numa disciplina é utilizado como 

pretexto para realizar uma aprendizagem numa outra disciplina.  

A utilização de conceitos comuns – um termo utilizado em várias disciplinas, tais 

como: espaço, tempo e etc. – também foi considerada pelos sujeitos participantes da pesquisa 

como uma ligação que poderia ser estabelecida entre diferentes disciplinas. Da mesma forma, 

uma atividade comum – um procedimento comum que é aplicado em atividades que 

pertencem a disciplinas diferentes – seria caracterizada como uma articulação ou ligação entre 

elas. Indicou-se ainda que a articulação entre as disciplinas poderia ser efetuada por meio do 

trabalho com elementos na vida real. Por fim, justifica-se a possibilidade de o trabalho em 

equipe promover a articulação entre as disciplinas.  

Em suma, essa pesquisa concluiu que a polivalência vivenciada pelos professores 

participantes é marcada pela tensão entre a globalização e a especialização dos 

conhecimentos, entre as vantagens de um referente único para o aluno e as do trabalho em 

equipe, assim como entre a positividade de uma prática interdisciplinar propiciada pela 

polivalência e a dificuldade de efetivá-la concretamente. Percebe-se também um discurso 

bastante convencional para a adesão à polivalência, mas ainda há muitas dúvidas em relação à 

competência para se ensinar todas as disciplinas, à aplicação de um ensino interdisciplinar, à 

própria noção de interdisciplinaridade e aos efeitos de uma relação com um único mestre para 

o desenvolvimento pessoal dos alunos. Assim, a definição da polivalência não pode ser 

resumida apenas à proposição de uma exigência legal-funcional pré-determinada de um único 

profissional que leciona muitas disciplinas.  

Essas dúvidas também reforçam o quadro constatado em outras pesquisas 

desenvolvidas em diferentes IUFMs, nas quais muitos professores indicam que destinam 

apenas pouco tempo ou quase nenhum tempo para as aprendizagens que eles julgam menos 

importantes ou para as quais não se sentem suficientemente competentes (BAILLAT et al., 

2001; RELATÓRIO IGEN, 1997 apud BAILLAT; ESPINOZA; VINCENT, op. cit.). 
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Posteriormente, já nos anos 2000, como finalização do período de análise, o INRP 

apresentou um relatório com uma enquete aprofundada sobre como a polivalência tem se 

apresentado nas escolas elementares. Essa enquete tinha por objetivo analisar as resistências e 

as fraquezas da polivalência, a partir da visão dos professores e dos alunos, baseadas na 

tensão entre a polivalência integral e a instituição de parcerias. Essa enquete foi estruturada 

por diferentes grupos de pesquisa dos IFUMs, com diferentes focos de pesquisa. 

Sobre a instituição de parcerias quando da inserção da educação física no currículo da 

escola básica (GARNIER; GUILLE et al., 2000)47, observou-se uma certa vigilância por parte 

do mestre polivalente, o que sugeria a busca do exercício do controle sobre o grau de 

interferência dos profissionais da área específica. Essa enquete mostrou também a questão das 

hierarquias entre as disciplinas escolares, o reconhecimento da educação física como 

conhecimento a ser ensinado e uma tendência, por conseguinte, à busca de intervenientes. 

Nesse sentido, a interferência externa de outro profissional teria para os professores 

polivalentes o caráter de complementaridade. Essa relação se apresenta também de forma 

ambígua, pois, além do controle sobre o grau de interferência de outro profissional, há a 

indicação de uma troca de experiência frutífera entre os colegas. 

O quadro abaixo ilustra a tendência à externalização48 da polivalência, produzindo 

uma hierarquia entre as disciplinas: 

 

QUADRO 1- Hierarquização das disciplinas escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Pesquisa desenvolvida pelo IUFM de Créteil. 
48 O termo externalização pode ser associado tanto ao processo em que o professor, ao hierarquizar as 

disciplinas, secundariza algumas áreas, deixando-as de fora do centro de seu trabalho, quanto pode-se referir 
ainda à tendência de algumas áreas ficarem sob a responsabilidade de algum outro interveniente externo. 

Fonte: INRP/2000 
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Assim, ainda se expressa, em proporções variáveis, de acordo com os professores, a 

compreensão de que o ofício do professor polivalente é portador de exigências diferentes: 

uma tendendo mais para a especialização, com visão bem tecnicista, e outra que reafirma uma 

necessária polivalência touche-à-tout, que responderia à globalidade da criança e à sua 

situação de escolarização. Reforça, então, a forma ambivalente de se vivenciar a polivalência 

e se contradiz com o discurso oficial posto na “Carta para a escola do século XXI”, que 

destaca a figura do professor polivalente como maestro.  

Em relação à análise da polivalência no ofício de professor primário quando este 

trabalha com outro mestre ou com um interveniente externo, um outro estudo efetuado pelos 

pesquisadores Devos e Loubet-Guathier (2000) do IUFM de Toulouse buscou apreender as 

concepções da polivalência desses profissionais. Os parâmetros de análise foram: a 

experiência no magistério, a avaliação na disciplina ensinada, a antiguidade na relação de 

parceria, a concepção didática e pedagógica da disciplina ensinada, as modalidades de relação 

que se instauram entre o interveniente e os mestres e as suas concepções da responsabilidade 

na elaboração dos conteúdos, a segurança durante a aula e suas concepções sobre a 

polivalência. 

Para os professores com maior experiência no magistério (entre cinco e dez anos), o 

qualificativo “polivalente” é utilizado pelos professores com diferentes significados. Na 

maioria dos casos, é o aspecto “pluridisciplinar” que domina. Interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade são apresentadas claramente A esse qualitativo é acrescido uma 

dimensão educativa global, cujo objetivo é atender as necessidades e os interesses dos alunos. 

O efeito das modalidades de relações entre os mestres polivalentes também se 

apresenta como elemento de compreensão da polivalência. Os termos “co-intervenção” e “co-

pilotagem” foram associados a uma comunicação no tipo de parceria estabelecida e são 

considerados como fonte de enriquecimento da polivalência. Trata-se de uma abertura social e 

interdisciplinar, por um lado, e de um enriquecimento disciplinar e interdisciplinar, por outro 

lado. O termo de co-pilotagem designa a modalidade segundo a qual o mestre segue a aula do 

interveniente externo e colabora com ele nas atividades. No caso de um binômio interno, a 

avaliação do parceiro na disciplina ensinada foi considerada como fundamental para a 

abertura disciplinar associada à polivalência. 

Em outro estudo realizado por Lebeaume, Follain e Diaz (2000)49, com foco no ensino 

das Ciências, constatou-se que há um descumprimento dos programas curriculares para essa 

                                                 
49 Pesquisadores do IUFM d’Orléans-Tours. 
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área de estudo nas escolas elementares. Mesmo com a presença de mais de um professor na 

classe, essa característica permanece.  

Questionando os alunos dos segundo e terceiros ciclos da escola primária da França, 

aqueles pesquisadores constataram que a polivalência também é encarada como um conjunto 

de gestos pessoais e individuais, com vistas à condução das atividades e que provocam 

reflexões e articulações entre as diversas categorias de análise do campo das ciências. Essas 

constatações apresentam desafios importantes relativos aos gestos profissionais dos mestres, 

contribuindo para dar sentido às atividades. Para eles, então, a presença de vários mestres 

numa classe poderia contribuir para uma segmentação artificial das atividades e podem, por 

vezes, limitar a atividade reflexiva dos alunos. Já a intervenção de só um mestre favoreceria, 

em contrapartida, uma atividade de diferenciação dos elementos constitutivos do campo de 

conhecimento em questão, sem que estes estejam limitados à especialização de cada 

professor.  

Na Suíça, a reforma educativa, também no contexto dos anos 2000, preocupou-se em 

modificar os processos de formação dos professores para o magistério nos níveis pré-escolar e 

primário. Tal reforma inscreveu-se na tendência internacional de (re)reconfiguração da 

profissionalidade daquele que ensina e, além disso, reforçou a aposta num certo nível de 

polivalência. 

Essa tendência internacional, expressa na Declaração de Bolonha (1999)50, teve 

repercussões diferentes, conforme os países foram colocando em prática suas proposições, 

com destaque para os cursos de formação de professores.  

Uma das ações dessa reforma colocou em questão o modelo das Escolas Normais, 

substituindo-o por Altas Escolas Pedagógicas (HEP/AEP)51. A criação dessas escolas pautou-

se no pressuposto de que o modelo anterior das escolas normais produziu uma formação 

fracionada, dada a separação entre uma formação geral e uma formação profissional. Baseou-

se ainda no reconhecimento de que a formação nas escolas normais em nível secundário 

promovia a formação de um elenco inicial de competências que podiam ser aperfeiçoadas na 

                                                 
50 O texto final de Bolonha propunha “a criação de um espaço comum firmado por diversos países europeus 

tendo em vista a qualidade, a mobilidade e a comparabilidade de graus acadêmicos e formações” (PONTE, 
2004). 

51 Perrenoud (2008) realizou um estudo sobre essas instituições e discutiu a problemática sobre qual deve ser a 
natureza das instituições que formam os professores. Identificou que a construção das HEPs (Altas Escolas 
Pedagógicas) oscilava entre uma forma escolar e uma forma universitária de formação de professores. Tal 
ambiguidade refletia-se também em uma identidade profissional difusa. Esse pesquisador reconheceu que a 
passagem pela universidade constituía o cerne da verdadeira profissionalidade docente. Contudo, destacou que 
esse espaço de formação deve tratar a profissão docente com compromisso e qualidade. Assim, propôs um 
equilíbrio para se evitar dicotomias e produzir uma formação mais próxima da realidade efetiva da atuação do 
professor.  
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progressão de estudos em nível universitário. Assim, é proposta de algumas dessas escolas 

formar um “semigeneralista”, com base num tronco comum de disciplinas fundamentais, e 

uma opção posterior direcionada para outras disciplinas de ensino. Dessa forma, diferentes 

perfis e graus de polivalência seriam estabelecidos.  

O estudo de Perrin e Wentzel (2007)52 questiona se este modelo implantado produziu 

uma evolução do perfil dos professores do ensino pré-escolar e primários e se houve 

adequação às dimensões fundamentais do trabalho do professor e à delimitação de sua 

polivalência. 

A delimitação do que é próprio da polivalência, segundo Fath (1998, apud PERRIN; 

WENTZEL, 2007), está saturada de significados sobre a questão do controle do conteúdo e 

das técnicas de aprendizagens, bem como sobre a coerência entre as aprendizagens a serem 

promovidas pelos alunos e o recurso à transversalidade. Fath levanta, dessa forma, a hipótese 

de que a polivalência é desconstruída com a exploração de diferentes perfis de professores.  

Os diferentes perfis analisados pelo estudo de Perrin e Wentzel foram o do não-

especialista, o do semi não-especialista e o do especialista. Para cada um desses perfis, 

consideraram-se os seguintes indicadores: as disciplinas ensinadas, os graus de ensino e a sua 

influência na distribuição do tempo de trabalho, as competências transversais em relação à 

organização da classe, a gestão da heterogeneidade dos públicos escolares, o estatuto de titular 

ou não da classe e a colaboração numa equipe pedagógica.  

Dessa forma, constatou-se que há uma diversidade de formações e habilitações, 

dependendo dos objetivos dos ciclos, do número de disciplinas a lecionar e de sua carga 

horária. Analisando especificamente uma escola da zona rural da Suíça, Perrin e Wentzel (op. 

cit.) observaram que no interior dela existem diferentes professores que atendem a diferentes 

demandas. Para o caso do atendimento às crianças estrangeiras que ainda não dominam uma 

das línguas maternas da confederação helvética (francês, alemão, italiano e romande), bem 

como aquelas que apresentam dificuldades no percurso escolar, classes especiais são criadas e 

dirigidas por professores especializados. Esses professores, apesar de serem portadores de 

diplomas de “não especialista”, prosseguiram com uma formação especializada em serviço, o 

que parece muito positivo para os diretores das escolas, que preferem muito mais a estes tipos 

de professor do que aqueles que já chegam às escolas com uma formação especializada 

inicial.  

                                                 
52 Os dados foram apresentados no Congrés International AREF 2007; Actualité de la Recherche em Education 

et em Formation (STRASBOURG, 2007). 
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Quanto à forma de organização das classes por ciclos de estudos com dois graus, os 

diretores levaram em consideração a questão identitária, pois privilegiaram, na alocação dos 

professores, a identificação do professor com os graus de ensino nos quais intervém. Uma 

outra característica relevante observada foi a de que, na medida em que se eleva o nível do 

ciclo, mais a composição da equipes de professores possui uma maior participação de 

intervenientes externos. 

Contudo, Perrin e Wentzel (op. cit.) concluem, ainda que parcialmente, uma vez que 

sua pesquisa ainda não está concluída, que a defesa por uma formação “semi-não especialista” 

ou “semigeneralista” não dá conta das especificidades da polivalência em relação às 

competências didáticas. Para ele, somente um estudo aprofundado sobre a formação e atuação 

dos professores que estão sendo formados por esse modelo semigeneralista poderá trazer 

indicadores para a reflexão sobre a desconstrução da polivalência53.  

Na realidade portuguesa, de maneira muito similar à nossa, diversas denominações, 

em diferentes épocas, foram atribuídas ao professor que atua nos anos iniciais de 

escolarização, tais como: “mestres” ou “mestres-escola”, mestres de ler e escrever, do séc. 

XVI ao séc. XVIII; “mestres régios” ou “mestres de ler, escrever e contar”, no séc. XVIII; ou 

então “mestres das primeiras letras” ou “professores das primeiras letras”, no início do séc. 

XIX; e ainda “professores de instrução primária” ou “professores primários” no final do séc. 

XIX e princípio do séc. XX, ou “professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico”, no final desse 

mesmo século.  

Fato é que as muitas denominações evidenciam que a monodocência tem uma grande 

tradição histórica relacionada. Por um lado, dadas as condições com que se iniciou o Ensino 

Primário, ministrado em escolas para poucos alunos, com necessidades curriculares e 

pedagógicas específicas e, por seu formato, não apresentava nenhuma necessidade de se 

colocar professores por áreas disciplinares. Atualmente, a lei que rege a educação em Portugal 

(Lei de Bases do Sistema Educativo - LBSE), em seu art.º 8.º - inciso 1, alínea a, considera 

que “no 1.º Ciclo, o ensino é globalizante, da responsabilidade de um professor único, que 

pode ser coadjuvado em áreas especificas”.  

Porém, em relação à monodocência para o nível inicial da escolarização, não se 

estabeleceu a definição por consenso. No decurso da história da escola, discutiu-se se o 

                                                 
53 O programa federal das Licenciaturas da Educação do campo oferecem uma formação similar a esta, apontada 

por Perrin, na medida em que se organiza por meio de uma formação nos fundamentos de maneira geral e dos 
fundamentos de duas áreas de conhecimento específica (Língua Portuguesa e Biologia). Ao final do curso, o 
aluno escolhe um perfil mais específico naquelas duas áreas. Esse curso habilita o estudante a lecionar nos 
anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino médio. 
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professor devia se especializar em determinadas áreas e ser distribuído pelas diferentes 

matérias que constituíam os currículos dos cursos (pluridocência) ou se os professores 

deveriam ser distribuídos por classes e acompanhar os alunos durante o seu percurso escolar 

(monodocência).  

Pereira et al. (2007, p. 33) reuniram um breve elenco de proposições que diversas 

instâncias educacionais – ministérios, associações profissionais, sindicatos e associações de 

pesquisadores – elaboraram a respeito de mudanças curriculares no 1º ciclo e suas 

correspondentes estruturações de perfis profissionais, indicando níveis e modalidades de 

monodocência e polivalência. Essas proposições são resumidas nas seguintes expressões:  

 

“garantir docência de classe pluridisciplinar” (Sindicato de Professores da 
Grande Lisboa, 1979); “modelo trivalente, monovalente absoluto ou 
bivalente (Ministério da Educação, 1984)”; “desponta a discutir a 
bivalência” (proposta pelo Ministério da Educação) (Fenprof, 1986); “A 
formação inicial dos professores tem que ter em conta um relativo grau de 
polivalência e de transição entre os ciclos de ensino” (Fenprof, 1995); A 
formação inicial dos professores do 1º CEB deve ter e conta um perfil 
profissional de monodocência coadjuvada nas áreas de expressão, na 
matemática e nas ciências (CRUP, 1997 apud COSTA OLIVEIRA, 2010). 
 
 

Assim, quem se opunha à monodocência justificava que o professor, atuando em uma 

única turma de forma isolada em suas salas de aula, não favoreceria as redes de intervenção 

na escola. Já seus defensores garantiam que a especialização viria provocar um conhecimento 

muito fragmentado e parcelar sobre apenas uma parte do trabalho docente, enquanto a visão 

geral do aluno, possibilitada pela monodocência, asseguraria uma melhor formação moral dos 

alunos porque possibilitaria o acompanhamento dos interesses e da evolução e favoreceria a 

formação de vínculos entre as crianças e o professor.  

Para Costa Oliveira (2010), no 1.º Ciclo,54 o modelo de monodocência implica uma 

relação pedagógica professor/aluno muito dependente da relação pessoal e afetiva. Assim, 

para essa pesquisadora,  

 

Há uma grande aproximação afetiva entre o professor e os alunos, que lhe 
permite conhecer as particularidades de cada um, pelo que o professor não 
se deve assumir como mero instrutor, quando tem grandes 
responsabilidades pelos aspectos de desenvolvimento global da criança não 
só a nível afetivo, mas também ao nível emocional, social e moral (p. 5). 

 

                                                 
54 Esse nível de ensino, naquele país, compreende quatro anos de escolaridade, cujos alunos têm entre 6 e 10 

anos. 
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Nessa linha de pensamento, quanto ao acompanhamento global do aluno, há 

proposições que visam também (re)organizar os formatos de monodocência, incentivando o 

trabalho do professor em equipe e a constituição de redes que quebrem seu isolamento e que 

permitam também outras formas de agrupamento dos alunos. Formosinho (1998, apud 

COSTA OLIVEIRA, 2010) considera que a  

 

[...] monodocência exige a polivalência curricular do professor. Para ser 
pedagogicamente eficaz, esta monodocência exige continuidade […]exige 
que o mesmo grupo de alunos progrida com o mesmo professor, ao longo 
da escolaridade das aprendizagens básicas […]. As mudanças a promover 
são as de transformar a monodocência integral em monodocência com 
apoio especializado […] transformar a monodocência individual em 
pluridocência de valências diversificadas no seio de uma equipa educativa. 
 
 

É nesse contexto que um certo modelo de monodocência coadjuvada tem sido 

incentivado nas escolas do 1º Ciclo em Portugal. Esse modelo busca ser uma síntese em 

relação à oposição que se faz entre o professor especialista, característico da pluridocência, e 

a monodocência, característica do 1º Ciclo. Essa oposição refere-se exatamente ao nível de 

exigência de conhecimento e de especialização que se pretende defender para a formação de 

cada um desses perfis. Procura-se, assim, romper com a visão de que o professor que exerce a 

monodocência, ao distinguir-se dos demais professores pelo tratamento abrangente e 

integrado, não pode ser considerado menos especializado. Assim, em documento oficial do 

Ministério de Educação (apud COSTA OLIVEIRA, 2010) daquele país, afirma-se que 

o que a criança precisa não é de um professor especialista em cada 
uma das áreas, mas de um professor especialista no ensino dos 
fundamentos básicos de cada uma delas e das respectivas relações 
conceptuais e sua aplicação (1992, p. 42) 4. 

 

Para Pereira et al. (op. cit.), esse modelo reforça a configuração da monodocência de 

modo a privilegiar a relação educativa e a vinculação professor/aluno. No entanto, reconhece 

que o modelo de formação generalista tem se mostrado ineficiente e, assim, busca recorrer à 

coadjuvação nas áreas de expressão, da matemática e das ciências, fazendo emergir um perfil 

de monodocência ligada a uma tutoria pedagógica e/ou de gestão curricular .  

Assim, a monodocência pode ser exercida em equipes educativas, as quais possam 

integrar alguns professores especializados, além do incentivo ao trabalho em equipes 

interdisciplinares da qual participam psicólogos, assistentes sociais, entre outros. Em alguns 

casos, questiona-se a coadjuvação por se considerar que os profissionais especializados que 
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comporiam as equipes muitas vezes realizam apenas uma atividade pontual não interligada à 

formação geral do aluno.  

Costa Oliveira (op. cit.) constatou que, geralmente, essa coadjuvação acontece 

relacionada ao componente curricular “Expressão Artística”, no qual está incluída a expressão 

físico/motor-dança (Educação Física).  

Outra questão relacionada à monodocência coadjuvada é quanto à dificuldade de 

romper com o isolamento do professor e integrar o trabalho desenvolvido nas equipes. Como 

as experiências de coadjuvação foram realizadas de forma desarticulada com o cotidiano das 

escolas e muito pontuais, sem perspectiva de continuidade, existe a dificuldade de se avaliar 

se esse formato de monodocência atenderia de forma eficaz ao ensino do 1º Ciclo de 

escolarização básica.  

Atualmente, o Conselho Nacional de Educação de Portugal levantou um debate sobre 

a reestruturação da organização escolar no país, propondo a fusão dos 1º e 2º ciclos de 

estudos, alargando a abrangência da monodocência. Um dos motivos para essa reestruturação 

seria o forte impacto sobre o aluno, causado pela inserção de vários professores no modelo 

curricular do 2º Ciclo, tendo o objetivo de criar a figura do “professor tutor” no 5º e 6º anos 

desse ciclo. 

Esse movimento de reestruturação da organização curricular se articula também com o 

novo regime de habilitações que se propõe em Portugal, baseado na Declaração de Bolonha. 

Esse novo regime de habilitações para os docentes cria um perfil de docente generalista, 

passando-se a incluir uma habilitação conjunta para atender aos 1º e 2º ciclos. Posteriormente, 

esses docentes polivalentes optariam por uma qualificação extra através de um Mestrado com 

30 créditos de Português, 30 créditos em Matemática, 30 créditos em Estudo do meio que 

inclui Ciências da Natureza, História e Geografia, além de 30 créditos na área de Expressões.  

Marques (2010) apresenta críticas a esse modelo, apontando vantagens e 

desvantagens. Um primeiro problema dessa proposição é sua inadequação quanto à legislação 

educacional vigente no país, que declara a caracterização do ensino de 2º Ciclo organizado 

“por áreas disciplinares em regime de professor por área (Lei nº 49/2005)”. Outra limitação 

apontada diz respeito ao total de créditos necessários à conclusão do Mestrado. Esse 

pesquisador aponta ser este insuficiente para uma sólida formação. Como vantagem, Marques 

apresenta que a existência de um professor generalista naquele ciclo de estudo reduziria a 

segmentação curricular, abrindo caminho para uma maior transversalidade na formação, como 

também – ratificando a justificativa do Ministério da Educação – permitiria uma transição 

mais suave do 4º para o 5º ano de escolaridade. 
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4.4 Analisando pontos em comuns entre as experiências caracterizadas 

 

A análise de pesquisas que estudaram a polivalência como modo de organização do 

trabalho escolar para a vivência da docência nos anos iniciais de escolarização daqueles países 

nos levou a perceber alguns pontos em comum. Esses pontos em comum parecem-nos indicar 

elementos que configurariam a profissionalidade docente polivalente. 

Um primeiro elemento que se apresenta é a polivalência estar, predominantemente, 

baseada no tipo de relação professor-aluno que é estabelecida. Dessa forma, a polivalência 

garantiria a formação de uma pedagogia global que visasse atender tanto às necessidades e 

interesses do aluno como incentivasse o professor a perceber os conhecimentos de maneira 

integral. Assim, para efetivação dessa docência global, o fator tempo seria seu facilitador, 

uma vez que o professor teria um tempo maior de contato com os alunos, identificando as 

suas particularidades e realizando a retomada de conteúdos ainda não apreendidos. Esse 

aspecto indica ainda outra especificidade da polivalência de poder contribuir com a formação 

integral do aluno, inclusive com sua formação moral e crítica. 

Outro elemento que se apresenta como caracterizador da polivalência é a tensão entre 

a busca por uma especialização em relação às áreas de conhecimento do currículo básico da 

escolarização inicial e a defesa da formação e atuação geral de um único professor no ensino 

das diferentes áreas. Nesse sentido, há a postura, por vezes, de total negação de componentes 

curriculares que não são dominados pelos professores e a focalização nas áreas da língua 

materna e da matemática, parecendo definir, inclusive, na realidade brasileira, o professor dos 

anos iniciais como um professor alfabetizador. Esse aspecto desvela a existência de uma 

ambivalência e de uma tensão, marcando a vivência da polivalência pelos profissionais.  

Entretanto, as bases legais da experiência portuguesa apontam para o reconhecimento 

de outro tipo de especialização, não aquela comumente relacionada apenas ao domínio de área 

de conhecimento específica, característica da formação dos “professores de matéria”, mas 

para uma especialização para o ensino dos fundamentos básicos de cada uma delas, 

contemplando suas relações conceituais e correspondente aplicação na realidade. Acreditamos 

que essa questão é quase inexistente no debate realizado nos cursos de formação inicial para 

os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental na realidade brasileira. 

As pesquisas também consentiram na associação da configuração da polivalência com 

o princípio da interdisciplinaridade. Contudo, a compreensão da interdisciplinaridade não se 

mostrou clara. Por exemplo, a interdisciplinaridade, por vezes, pareceu associada à 

multifuncionalidade – exercer uma série de papéis demandados pela realidade concreta nas 
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escolas e na sala de aula. Ela também foi compreendida não apenas como o atendimento à 

perspectiva disciplinar dos conteúdos das diferentes áreas de conhecimentos, mas o 

atendimento à compreensão e ao envolvimento na formação humana dos alunos. Assim, ela 

não seria um elemento para dar conta do ensino dos diversos conteúdos das diferentes áreas, 

mas se constituiria de uma ação multirreferencial de compreensão do desenvolvimento 

pessoal, social, cognitivo e emocional dos alunos.  

Outro elemento de tensão apontado pelas diferentes realidades analisadas foi a 

ambivalência entre a dita polivalência oficial e a polivalência real. Se por um lado os 

documentos oficiais, de certa maneira, defendem ou silenciam, no caso brasileiro, sobre a 

polivalência integral, sob diferentes justificativas, por outro lado os professores destacaram 

que a realidade não é vivenciada da maneira como está sendo proposto e, inclusive, na 

maioria dos casos, mostra-se muito distante de ser alcançada. Nesse contexto, parece-nos que 

a indicação da monodocência coadjuvada, apresentada na realidade portuguesa, e a formação 

de equipes ou a presença de interveninentes ou profissionais externos, indicadas na realidade 

francesa, surgem como uma proposição para se atenuar tal distanciamento e atender as 

aprendizagens propostas nos currículos dos anos iniciais de escolarização.  

Contudo, isso não se apresenta como uma matéria de consenso, pois resta ainda a 

dificuldade em se romper com o isolamento do professor, destacando-se que o próprio reforço 

da polivalência integral seria um elemento dificultador. Contudo, essa mesma questão pode 

ser vista de um ponto de vista positivo, uma vez que se considera que o enriquecimento 

cultural, possibilitado pela polivalência, daria uma maior abertura para o diálogo com outros 

profissionais. Foi curioso percebermos que, na realidade brasileira, esse aspecto da formação 

e do trabalho em equipe para dar conta da polivalência não foi claramente mencionado.  

Diante do exposto, percebemos que a compreensão da natureza própria da polivalência 

e da profissionalidade polivalente reflete um movimento bastante conflituoso, no qual o 

debate tem oscilado entre a busca por uma especialização do conteúdo e a defesa de uma 

formação integral do sujeito, enfatizada por uma sólida formação didático-pedagógica e 

relacionada também à especificidade de se ensinar a crianças pequenas.  

Percebemos, então, que a questão da polivalência nos anos iniciais de escolarização 

tem sido experimentada/vivenciada sob características diversas. Nesse sentido, podemos dizer 

que identificamos modelos mais articuladores e globalizantes, de forma a reforçar o princípio 

da interdisciplinaridade na formação e na atuação docente para aquele nível de ensino. Outros 

movimentos parecem polarizar ora a construção do conhecimento específico de área 

curricular, distanciando-se de uma visão mais articulada e hierarquizando, por conseguinte, os 
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campos disciplinares que seriam definidores de perfis docentes específicos, ora a formação de 

docência generalista, ligada a uma prática educativa ampla e a uma formação global do aluno, 

contudo, sem deixar muito claros os conteúdos básicos dessa formação global propagada.  
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CAPÍTULO 5 PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS NORTEADORAS 

DA PESQUISA 

 

Para compreendermos nosso objeto de estudo, buscamos perceber as relações 

estabelecidas na construção da profissionalidade polivalente do profissional que atua no 

magistério dos anos iniciais e tem como demanda lecionar diversas disciplinas. Assim, 

procuramos ainda caracterizar essa construção tanto em nível macrossocial como 

microssocial. Consideramos que, do ponto de vista macro, o olhar crítico-dialético nos 

permitiu ver o fenômeno estudado, observando as contradições e as múltiplas determinações, 

ampliando a compreensão do conteúdo singular da docência nos anos iniciais e a totalidade na 

qual esta se inscreve. 

Essa perspectiva norteou toda a constituição da tese, as escolhas das categorias 

analíticas centrais de modo a dar conta de analisarmos o movimento das relações sociais e 

políticas que influenciaram e influenciam a constituição da profissionalidade docente no 

contexto da polivalência e as formas subjetivas daquele que se faz professor. Num nível 

microssocial analisamos as falas das professoras no intuito de compreender os sentidos e 

significados de suas práticas da polivalência na construção da profissionalidade docente nos 

anos iniciais do Ensino fundamental. 

Para atender a essa perspectiva investigativa, tomamos a “abordagem qualitativa” para 

firmar a aproximação com o objeto de estudo. Segundo Minayo (2000), a abordagem 

qualitativa da pesquisa social busca aprofundar-se no universo dos significados das ações e 

das relações humanas. As pesquisas que têm resgatado os saberes, as práticas e os valores que 

os professores constroem em sua prática cotidiana, dentre elas aspectos instituintes da 

profissionalidade docente, trabalham, eminentemente, com um universo de sentidos, 

significados, valores, crenças, modos de ser e fazer, construídos pelos professores em sua 

trajetória profissional. Ou seja, parece-nos adequado escolher tal abordagem como um 

caminho de pensamento e ação para o desenvolvimento de uma pesquisa, que procura agregar 

elementos objetivos e subjetivos do professor em sua elaboração particular de sentidos e 

significados sobre sua prática e sua ação na dinâmica de construção de sua profissionalidade. 

Marli André e Menga Ludke (1986) comentam que as metodologias qualitativas nas 

pesquisas educacionais têm como foco principal o “significado” que as pessoas atribuem às 

coisas e à sua vida. Em nossa pesquisa, pretendemos compreender o significado sobre a 

construção da profissionalidade polivalente acessado e problematizado, a partir dos 
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argumentos e dos sentidos que as professoras formulam em relação à forma como vivenciam 

a polivalência em suas salas de aula, por um lado, e, por outro, nas escolas onde constroem a 

sua profissão. É nesse sentido que buscamos compreender a constituição da profissionalidade 

docente polivalente, destacando que o conceito de profissionalidade avança nas questões de 

análise da formação e da profissionalização docente, justamente por procurar trazer à tona o 

que os sujeitos que vivem a sua profissão pensam e agem em relação às suas demandas 

sociais.  

Assumimos, dessa forma, a tese de que a profissionalidade docente é instituída numa 

dinâmica de interação entre os elementos de regulação social da profissão e as formas 

subjetivas do sujeito que se faz professor, implicando, nesse contexto, uma forma particular 

do professor polivalente de relacionar os conhecimentos específicos das áreas e o 

conhecimento didático-pedagógico. Essa dinâmica de interação expressaria ainda um 

conjunto de ações, representações e relações que o professor desenvolve na constituição da 

sua profissão. Essas relações são estabelecidas nas escolas que, por sua vez, integram um 

determinado sistema educacional local e nacional, estruturado com bases político-ideológicas 

e culturais, relacionadas à educação e à formação dos sujeitos. Estas se expressam através da 

promoção de políticas, nas quais são condensadas lutas sociais e consensos que, por vezes, 

legitimam um tipo de poder, bem como pelas formas subjetivas dos sujeitos que constroem a 

sua profissão.  

Assim, o(s) significado(s) da profissionalidade docente polivalente é(são) analisado(s) 

como produto e processo de relações históricas, sociais e culturais, marcadas por concepções 

de homem, educação e sociedade que se desenvolveram ao longo dos tempos, agregando-se 

nesse contexto a vivência particular dos sujeitos.  

A figura abaixo procura representar nossa postura investigativa e as categorias 

analíticas tomadas para compreender a construção de uma síntese da profissionalidade ente 

polivalente: 
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FIGURA 1 - SÍNTESE INVESTIGATIVA DA PROFISSIONALIDADE 
POLIVALENTE 
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vêm se constituindo para dar corpo à profissionalidade polivalente. Da mesma forma, 

analisamos o conceito de profissionalidade como um conceito em construção, apontando as 

principais vertentes propostas que indicam perspectivas analíticas sob as quais construímos 

nossa metodologia. Paralelamente, realizamos um estudo piloto, na qual objetivamos dar voz 

às professoras para que pudessem, elas mesmas, dizer algo sobre como vivenciam a 

polivalência e como estabelecem a relação entre os conhecimentos que porventura vêm 

desenhar uma configuração própria da profissionalidade polivalente.  

No período de abril de 2009 a março de 2010, realizamos tal estudo piloto, durante o 

qual recorremos aos seguintes procedimentos e técnicas de produção dos dados: 1) abril/2009: 

aplicação de 21 (vinte e um) questionários a professores dos anos iniciais da Rede Municipal 

de Ensino do Recife (RMER); 2) novembro/2009: realização de duas entrevistas-piloto com 

professores que não responderam ao questionário; 3) março/2010: realização de uma sessão 

de grupo focal experimental com a presença de três professoras, uma delas já tendo sido 

entrevistada anteriormente. Esse estudo piloto teve a função de verificar o grau de adequação 

entre os objetivos, as questões de pesquisa e objeto de estudo.  

A seguir, detalhamos os elementos constituintes de nossa pesquisa no que tange aos 

pressupostos e procedimentos de coleta e análise de dados.  

 

5.1 O campo de pesquisa  

 

O campo de pesquisa, segundo Minayo (1999), é um recorte que fazemos da realidade, 

seja ele espacial ou social, onde iremos buscar os elementos que vão nos ajudar a responder a 

nossa pergunta de pesquisa, como também criar novas perguntas e, consequentemente, novos 

conhecimentos sobre essa mesma realidade. Este campo de pesquisa não pode ser escolhido 

de forma aleatória, pois guarda uma estreita relação com a construção do objeto de estudo, 

podendo-se dizer que ele é produto e processo da investigação, uma vez que dele retiramos 

apenas o que nos interessa para estudo. Ao mesmo tempo, suscita outros elementos que foram 

fugidios a nossos olhares, mas que sem estes não conseguiríamos responder a nossas 

perguntas de pesquisa. 

No caso das pesquisas qualitativas no campo das ciências humanas, a escolha do 

campo de pesquisa é um fator primordial que endossa a característica do conhecimento 

científico não ser capaz de abarcar toda a realidade, nem de construir saberes universais e 
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generalizáveis a toda e qualquer realidade. Contudo, abre espaços para se analisar realidades 

diversas e próprias sobre determinados objetos de investigação. 

Assim sendo, escolhemos a Rede Municipal de Ensino do Recife (RMER) por ser uma 

das redes de ensino movida pelos ecos da promulgação da LDB 9394/94, dentre outros 

aspectos que têm estruturado, nos últimos anos, uma política de profissionalização e 

valorização do magistério. Primeiramente, porque, desde os anos 2000, tem preenchido os 

postos do seu quadro efetivo de docentes através de concurso público, ponto da agenda de luta 

pela valorização do pessoal do magistério. Entre os anos 2000 e 2007, realizaram-se três 

concursos públicos para o cargo de Professor I, cargo responsável pelo atendimento à 

Educação Infantil e aos anos/séries iniciais do Ensino Fundamental, sendo admitidos 

aproximadamente mais de 3000 professores, na sua grande maioria graduados e pós-

graduados, permitindo-se ainda o cumprimento da titulação mínima exigida pelo artigo 62 da 

já referida LDB 9394/94. 

 Além disso, desde 2001, com a implantação pelo Governo de Pernambuco, através da 

Universidade do Estado de Pernambuco (UPE), do Programa Especial de Graduação em 

Pedagogia (PROGRAPE), observou-se o enquadramento de 2.400 professoras ocupante do 

cargo de Professor I, que admitia a formação mínima em magistério em nível médio, no cargo 

de Professor II, cuja titulação corresponde a de licenciada em curso de nível superior. É dado 

como resultado também da implementação do PROGRAPE a possibilidade de 600 

professoras aposentaram-se, após o período de retorno à sala de aula, agora com o 

enquadramento na carreira e remuneração em nível superior55. 

Outras medidas também foram implantadas para apoio direto às professoras dos anos 

iniciais, no período de 2004 a 2008 56. Destacamos, dentre elas, o Programa de Formação de 

Leitores Manuel Bandeira, responsável pelo incentivo, dentre outras ações, à produção autoral 

das professoras. O Projeto Movimento de Aprendizagens Interativas (MAIS) oferecia reforço 

escolar através da ação de animadores culturais, cujo objetivo era apoiar o trabalho das 

professoras no atendimento das necessidades dos seus alunos no domínio da leitura e da 

escrita. Nessa mesma linha, a rede de ensino aderiu ao Programa de Formação Continuada de 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental − Programa Pró-letramento, 

                                                 
55 Dados obtidos em entrevista com a Profª Maria Luiza Aléssio, ex-Secretária de Educação, Esporte e Lazer da 

Prefeitura do Recife.  
56 Sob o governo petista do prefeito João Paulo Lima e Silva. 
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estabelecendo uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco na promoção de 

ações de formação57.  

Nessa mesma linha de profissionalização e valorização do magistério, Santos (2010) 

vai dizer que a prática de formação continuada da RMER tem se consolidado no próprio 

movimento de construção da rede, destacando a história de luta dos professores por espaços 

de qualificação docente e formulação de propostas pedagógicas que, efetivamente, 

contribuam com melhorias para o processo de ensino e de aprendizagem. A prática de 

formação continuada extrapola, portanto, o recorte temporal de implementação das leis 

educacionais dos últimos anos e aponta para experiências que, segundo os professores, 

propiciaram a construção de espaço de reflexão coletiva sobre a realidade da rede, seus 

problemas e avanços, ao mesmo tempo que também foram vivenciadas práticas que só 

cumpriram formalidades meramente administrativas. Essa última característica sugere-nos a 

proposição da profissionalidade como um processo no qual o professor constrói seu modo de 

ser e estar na profissão, num movimento contínuo de diálogo entre as políticas educacionais 

que afetam diretamente o seu exercício profissional e o modo de ele se ver como professor 

diante dessas demandas. 

Santos (op. cit.) realizou uma análise sobre as políticas e práticas de formação 

continuada vivenciadas pela RMER nos últimos 20 anos e identificou dois aspectos que são 

basilares dessa política. O primeiro diz respeito à relação existente entre as políticas de 

formação continuada e a definição dada por esta mesma rede aos papéis da escola, da 

educação básica e do professor. Tal relação traduz, em nível local, as tradições, os programas, 

os currículos e as práticas que conformam concepções de formação, modelos de professor e 

de profissionalidade. Estas concepções são mediadas, segundo Santos (2010), pelas relações 

estabelecidas entre a educação e a sociedade. O outro aspecto comporta o primeiro e se 

expressa nas diferentes ideias pedagógicas que foram diretrizes para se pensar a organização 

da escola e do trabalho pedagógico, refletindo concepções de homem, sociedade e educação. 

Estas ideias se manifestaram sob formas específicas em determinados momentos históricos, 

vivenciados nas práticas de formação continuada naquela rede de ensino, como também 

definiram determinados perfis profissionais docentes.  

As políticas de formação continuada são um dos exemplos que influenciam ou mesmo 

caracterizam a construção da profissionalidade docente enquanto processo. Ao longo de sua 

                                                 
57 Não é objetivo dessa seção avaliar cada um desses programas apresentados, mas sim contextualizá-los. O 

trabalho de Santos (2010), já citado em nosso texto, traz uma reflexão sobre outros programas que figuraram 
na trajetória de formação continuada das professoras da RMER, no período 2001-2008, compreendendo seus 
pressupostos, suas concepções e práticas. 
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trajetória profissional, os professores integrantes do quadro docente da Rede Municipal de 

Ensino do Recife vivenciaram diversas experiências resultantes de políticas que focalizaram 

perfis profissionais, propostas pedagógicas a respeito da escola e da educação, ideais, 

mudanças de programas curriculares e de concepção de construção de conhecimento, sob os 

mais diversos paradigmas. Ou seja, uma série de experiências que demandaram de si olhares 

diversos sobre sua própria condição de ser professor e estruturaram ou impulsionaram modos 

de estar na profissão, que podem revelar descontentamento ou motivação. É o que sugere, por 

exemplo, Hubermam (1995), em seu estudo sobre o ciclo profissional docente. Esse 

movimento demonstra a característica dinâmica e instituinte de configuração da 

profissionalidade docente58.  

 

5.2 Os sujeitos da pesquisa 

 

Escolhida a Rede Municipal de Ensino do Recife (RMER) como campo de pesquisa, 

selecionamos como sujeitos da pesquisa professores que atuam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental que compõem o quadro docente desta rede. As escolas da RMER estão 

distribuídas por seis (6) Regiões Político-Administrativas (RPA’s). Assim, os grupos focais 

foram organizados por RPA, de forma aleatória, procurando constituir um grau satisfatório de 

representatividade dos contextos em que esses professores constroem a sua profissão. Os 

quadros abaixo apresentam o quantitativo dos participantes da pesquisa e a distribuição dos 

sujeitos por escolas e RPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 No ano de 2008, observou-se um recuo dessas ações de formação continuada com a instituição de um outro 

governo que, embora tivesse uma continuidade político-partidária, optou por uma gestão da pasta da Educação 
por estabelecer modificações na política de formação continuada. Houve, então, um certo período de 
“hibernação” de práticas que vinham sendo instituídas, sendo retomadas agora no ano de 2011. 
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QUADRO Nº 2 

RESUMO DO QUANTITATIVO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

INSTRUMENTOS 
DE COLETA  

FASE 
EXPLORATÓRIA  

EFETIVAÇÃO 
DA COLETA 

 
TOTAL 

 
QUESTIONÁRIOS 

 
21 SUJEITOS 

 
----------------------- 

 
21 

 
ENTREVISTA 

PILOTO 

 

2 SUJEITOS 

 

------------------------ 

 

2 

GRUPO FOCAL 
EXPERIMENTAL 

 
2 SUJEITOS 

 
------------------------ 

 
2 

DEMAIS GRUPOS 
FOCAIS 

 
---------------------- 

 
23 SUJEITOS 

 
23 

TOTAL GERAL 25 11 48 
 
 

QUADRO Nº 3 
DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS POR REGIÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INSTRUMENTOS 

DE COLETA  
 

RPA 1 
 

RPA 2 
 

RPA 3 
 

RPA 4 
 

RPA 
5 

 
RPA 6 

 
TOTAL 

QUESTIONÁRIOS -------- ------- ------- 5 6 10 21 
ENTREVISTA 
PILOTO 

-------- -------- -------- -------- 2 -------- 2 

GRUPO FOCAL  
EXPERIMENTAL 

-------- -------- ------- 1 ------ 1 2 

DEMAIS GRUPOS 
FOCAIS 

3 3 3 5 6 3 23 

TOTAL 3 3 3 11 14 4 48 
 

Ressaltamos que apenas um único professor do sexo masculino participou da fase 

exploratória e da continuidade do processo da pesquisa. Por tal motivo, usaremos o 

substantivo “professora”, no gênero feminino, para indicar o perfil geral de nossos sujeitos de 

pesquisa. Codificamos ainda os sujeitos da seguinte forma: numeramos de 1 a 3 as 

professoras participantes do grupo focal experimental e indicamos com as letras do alfabeto as 

professoras parcipantes dos demais grupos focais. Logo em seguida apontamos a formação, o 

tempo de magistério e a RPA a qual pertence a escola em que leciona. 

 Em relação à formação acadêmica, observamos uma diversidade no grupo 

investigado. Acreditamos que esse aspecto caracteriza, de maneira peculiar, a docência nos 

anos/séries iniciais do Ensino Fundamental, dada a própria proposição da LDB 9394/96 de 

permitir ainda como titulação mínima a do curso Normal Médio, assim como a coexistência 

de outros cursos e espaços de formação. Porém, identificamos que o curso de Pedagogia 
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predominou como curso de formação que habilita os sujeitos pesquisados ao exercício do 

magistério na Educação Básica. Esse aspecto reforça o papel social que o curso de Pedagogia 

tem assumido na formação dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, o(a) 

professor(a) polivalente, ratificando a reflexão já feita por nós da importância de se analisar os 

currículos desses cursos para problematizarmos a construção da profissionalidade polivalente. 

 

GRÁFICO 1- TITULAÇÃO DOS SUJEITOS PARTICIPANTES 
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Essa diversidade também indica que os sujeitos participantes da pesquisa vivenciaram 

itinerários formativos diferenciados, marcados por formas próprias de ser e estar na profissão. 

Esse itinerário formativo tem se ampliado até a formação em nível de pós-graduação, 

denotando estarmos diante de um grupo qualificado, o que se refletiria sobre a vivência da 

polivalência e a construção de sua profissionalidade.  

Relacionado a esse dado está o tempo de experiência de magistério dos(as) docentes 

participantes da pesquisa. De acordo com o gráfico abaixo, podemos constatar que o grupo 

com o qual tivemos contato é bastante experiente, concentrando-se assim um total de 16 

professoras com mais de 10 anos de ensino. Tivemos ainda duas professoras com experiência 

igual ou superior a 30 anos, denotando estarem muito próximas de se aposentar, de acordo 

com o que determinam o Plano de Cargos e Salários da RMER e a política de Previdência 

Social.  
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GRÁFICO 2 - TEMPO DE EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO 
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Assim, acreditamos que a diversidade de experiências, representada por professoras 

que vivenciam, de forma consolidada, um longo período de exercício profissional, e ainda por 

professoras com experiência um tanto incipiente pela entrada recente na profissão, pode nos 

trazer indícios de como os sujeitos constroem seus modos de ser e estar na profissão e como 

estes se relacionam e se relacionaram com os diversos contextos de políticas educacionais 

constituídas pela rede de ensino em diferentes momentos da trajetória profissional.  

 

5.3 A coleta dos dados  

 

A fase exploratória dentro do ciclo da pesquisa pode ser considerada como aquela que 

correspondeu à própria construção do objeto de pesquisa, uma vez que esta caracterizou-se 

pela busca do referencial teórico que nos possibilitou encontrar respostas as quais 

pretendíamos chegar a partir da questão de pesquisa. Podemos caracterizá-la ainda pelo 

desenvolvimento de uma etapa de coleta empírica, a fim de ratificar as perguntas e os 

construtos conceituais que estruturaram a pesquisa, aproximando a realidade empírica e o 

movimento investigativo.  

Um dos principais motivos para realizarmos a fase exploratória foi a necessidade de 

consolidarmos uma perspectiva de análise sobre a construção da profissionalidade docente na 

docência dos anos iniciais, bem como iniciar um trabalho com os significados atribuídos e 

representações construídas pelas professoras que atuam nos anos/séries iniciais do Ensino 

Fundamental.  
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Consideramos, conforme Gonçalves (2009) e outros, que a profissionalidade docente 

não pode ser apreendida através de técnicas instrumentais como um dado objetivo. Assim, 

deve ser compreendida como um processo em construção através dos significados que as 

professoras atribuem às relações pessoais e profissionais, mediadas por práticas que vão sendo 

explicitadas, aproximando-se da realidade concreta e das formas de explicação escolhidas 

pelos sujeitos. 

Portanto, nosso primeiro instrumento de coleta de dados foi um questionário composto 

por um conjunto de questões que possibilitaram o levantamento do perfil dos sujeitos, cujos 

elementos já apresentamos, em parte, nessa seção. O questionário era composto também por 

um segundo grupo de questões abertas que versavam sobre a escolha pelo magistério nos/nas 

anos/séries iniciais do Ensino Fundamental, como também sobre o interesse em trabalhar em 

outro nível de ensino. Posteriormente, as questões se voltaram mais para a compreensão do 

que é ser professor dos anos iniciais, o papel da escola, a formação/atuação dos sujeitos 

participantes sobre a influência das políticas públicas e a forma como as professoras 

organizam seu trabalho pedagógico. Sobre esse último aspecto, observamos que o modo como 

estruturamos o enunciado da questão referente às políticas educacionais não foi muito 

eficiente para termos clareza sobre tal relação. Por fim, questionamos nominalmente sobre o 

que era ser uma professora polivalente.  

A aplicação dos questionários como primeiro procedimento de nossa fase exploratória 

teve como objetivo levantar o perfil dos sujeitos participantes da pesquisa e extrair questões 

iniciais relacionadas à polivalência de maneira mais ampla. Esse contato inicial com os 

significados atribuídos à docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental e as 

representações em torno do que é ser professora polivalente nos apresentou elementos de 

análise. Estes foram aprofundados, logo em seguida, com o desenvolvimento de duas 

entrevistas-piloto com professoras que não responderam ao questionário.  

Percebemos que os dados obtidos pelos questionários nos trouxeram indícios mais 

gerais sobre a vivência da polivalência, contudo, não nos permitiu focalizar adequadamente a 

problemática da relação entre os conhecimentos específicos dos conteúdos curriculares e os 

conhecimentos didático-pedagógicos. Assim, o objetivo da realização das entrevistas foi 

referendar alguns dados obtidos no questionário e focalizar mais questões referentes a essa 

relação.  

A entrevista procurou refletir sobre os conhecimentos que formam e são mobilizados 

pela professora polivalente, além de buscar levantar as características de uma boa professora 

polivalente. Novamente lançamos uma questão ligada às políticas públicas e consideramos 
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que a pergunta, apesar de melhor estruturada, necessariamente não atendia ao nosso objeto de 

estudo e poderia produzir dispersão na reflexão da professora e na análise da pesquisadora.  

Nessa mesma linha de aprofundamento e aproximação entre nosso objeto de estudo e 

realidade empírica, escolhemos realizar uma sessão com um grupo focal a partir de questões 

que versavam sobre as concepções e as vivências da polivalência por professoras dos anos 

iniciais da escolarização. Destacou-se, então, essa vivência na relação entre o domínio dos 

conteúdos específicos e o conhecimento didático-pedagógico.  

O desenvolvimento do grupo focal experimental teve como objetivo ratificar dados e 

análises iniciais desencadeadas pelas fases iniciais de coleta de dados, bem como 

experimentar a técnica de coleta que esteve na base da coleta de informações de nossa 

investigação. 

Por definição, o grupo focal “é um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por 

pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é objeto de pesquisa, a partir de sua 

experiência pessoal” (GATTI, 2005). O “foco” pode ser efetivado envolvendo o grupo numa 

atividade específica, como assistir a um filme e depois comentar ou debater um conjunto 

particular de questões, por exemplo. Essa técnica é derivada das diferentes formas de trabalho 

com grupos, amplamente desenvolvidas pela Psicologia Social.  

Para desenvolvê-la, algumas recomendações básicas para a formatação do grupo focal 

foram observadas. Uma delas disse respeito ao perfil dos participantes. Assim, preferimos que 

os sujeitos tivessem características em comum e também uma vivência com o tema discutido 

para, dessa forma, qualificar as discussões pautadas por aspectos de suas experiências 

cotidianas.  

Uma outra recomendação basilar observada para que tivéssemos um desenvolvimento 

exitoso na coleta das informações por meio desse instrumento foi a de que o grupo focal 

estivesse integrado ao corpo geral da pesquisa, sendo coerente com os seus propósitos. Dessa 

forma, destacamos a pertinência de seu uso em nossa pesquisa, justamente porque 

vislumbramos a possibilidade de se fazer uma discussão clara e aberta de um tema que vem 

sendo “naturalizado” tanto nos discursos oficiais como nas relações cotidianas nas escolas. 

Existe, por exemplo, uma defesa da polivalência, mas sem uma clara definição dos aspectos 

que lhe dão sustentação.  

Em conversas informais com licenciados de diversas áreas, ouvimos alguns dizerem 

que falar, por exemplo, do ensino de conceitos na atuação do professor que leciona na fase 

inicial de escolarização é um “campo minado”. Isso ocorre, principalmente, porque, para o 

professor, estão presentes muitas deficiências na formação e, consequentemente, em sua 



 144

atuação efetiva em sala de aula, tornando, assim, muito difícil a melhoria do ensino para essa 

etapa de escolarização. Por outro lado, ao termos acesso a produções de situações de 

socialização de práticas − cadernos de resumos de encontros de formação, anais de 

congressos, bem como comentários orais sobre a vivência em encontros de formação em 

serviço, algumas práticas apontam para a criatividade, a inventividade e um possível 

refinamento de práticas interdisciplinares alcançadas. Isso acontece, inclusive, no trato de 

temáticas e conceitos de áreas específicas de conhecimento no contexto dos anos/séries 

iniciais do Ensino Fundamental.  

Essas características, por vezes contraditórias, têm como pano de fundo todo um 

paradigma construído ao longo dos tempos para a legitimação do saber científico: a busca da 

cientificidade do ensino tem como base a organização formal dos conhecimentos em 

detrimento de uma percepção da construção do conhecimento de forma complexa e 

multidimensional, de forma a agregar, inclusive, as dimensões sociais e culturais dos sujeitos 

como pressuposto fundamental para a construção das aprendizagens, seja do aluno ou do 

professor. Essa perspectiva reforça nossa intenção de estudar a construção da 

profissionalidade docente nas séries/anos iniciais do Ensino Fundamental como campo de 

possibilidades para a análise de como esses profissionais concebem os processos de 

construção do conhecimento nas suas diversas áreas e dimensões. Todo esse debate, portanto, 

gira em torno da polivalência, do que se compreende dela e como ela tem um papel 

preponderante na construção da profissionalidade docente nos anos/séries do Ensino 

Fundamental.  

Por outro lado, uma vez que elegemos como sujeitos as professoras que exercem a 

polivalência em suas classes dos anos iniciais, elas estarão debatendo uma questão que, por 

vezes, não tem sido tratada adequadamente em seus processos de formação inicial e 

continuada dessas professoras. Em relação às ações de formação continuada, por exemplo, é 

comum ouvirmos, em diferentes contextos, reclamações do tipo: o(a) formador(a) é um(a) 

especialista em uma determinada área; como poderá contextualizar o conteúdo estudado na 

realidade das classes de professores polivalentes? 

Assim, ao participarem do grupo focal, as professoras participantes narram suas 

formas de vivenciar a polivalência, indicando, nesse sentido, práticas e sentidos que dão 

respaldo ao seu modo de ser professora polivalente, trazendo-nos elementos instituintes da 

profissionalidade polivalente.  

Nas duas entrevistas-piloto que desenvolvemos, ambas as professoras comentaram que 

nunca haviam parado para refletir sobre a questão do domínio do conteúdo específico e sua 
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relação com o conhecimento didático-pedagógico, apesar de apontarem que ambos os 

conhecimentos são elementos principais que norteiam o seu exercício da polivalência. Daí que 

o desenvolvimento do grupo focal promoveu um tempo maior de análise por parte das 

participantes, além de ter permitido articular suas visões com as dos outros interlocutores 

integrantes do grupo focal.  

Nesse sentido, percebemos que nosso papel moderador mostrou-se muito importante 

na condução do grupo focal, pois procuramos assumiu uma posição de forma a criar 

condições para que os sujeitos se situassem, explicitassem seus pontos de vista, inferindo, 

apontando perspectivas e se posicionando criticamente frente ao tema em debate. Procurou-se 

ainda possibilitar a interação, explorando não só o que as pessoas pensavam, mas também 

como pensavam e por que pensavam determinadas proposições, ora construindo um consenso, 

ora explicitando visões diferentes. Dessa forma, segundo Gatti (op.cit.), o grupo focal permite 

“fazer emergir uma multiplicidade de pontos de vistas e processos emocionais, pelo próprio 

contexto de interação criado, permitindo a captação de significados que, com outros meios, 

poderiam ser difíceis de se manifestar”.  

Permitiu-nos ainda obter uma quantidade considerável de informações, utilizando-se 

de um tempo relativamente curto, em função também da forma como as questões foram 

elaboradas. Daí a importância de termos procurado primar pela objetividade, clareza e 

precisão, bem como pela articulação das questões com os objetivos da pesquisa.  

Assim, nossas questões foram estruturadas em quatro eixos que correspondem aos 

nossos objetivos específicos, a saber:  

Eixo 1 - Vivência da polivalência nos anos iniciais do Ensino Fundamental;  

Eixo 2 - Conhecimentos básicos da polivalência;  

Eixo 3 - Relação entre os conhecimentos das disciplinas de referência e os conhecimentos 

didático-pedagógicos;  

Eixo 4 – Espaços de formação para os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

Registramos o grupo focal com a utilização de uma câmera filmadora e dois 

gravadores digitais, juntamente com as anotações que julgamos importantes de serem feitas. 

Dessa forma, acreditamos que a realização do grupo focal pode nos trazer elementos sobre 

como o docente que atua nesse nível de ensino concebe e pratica a polivalência em suas salas 

de aula e que papel tem as dimensões pedagógica, epistemológica e ética na construção de sua 

profissionalidade.  
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5.4 Tratamento dos dados e procedimentos de análise 

 

Os protocolos obtidos com o desenvolvimento do grupo focal, bem como as falas de 

nossos sujeitos, obtidas por entrevista, e as respostas resultantes da aplicação do questionário 

foram submetidas à “análise de conteúdo”. O objetivo da análise de conteúdo foi 

“compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as 

significações explícitas ou ocultas” (CHIZZOTTI, 2005, p. 98). Bardin (1979) compara a 

análise de conteúdo ao trabalho do arqueólogo, ou seja, ela trabalha com “vestígios” que, no 

caso da análise de conteúdo, são as manifestações de estado, de dados e de fenômenos. 

Inicialmente, optamos por uma análise dos aspectos peculiares de cada fase de coleta 

de dados, destacando também elementos próprios de cada procedimento. Posteriormente, 

integramos essas tais particularidades a fim de estabelecermos a formação de unidades de 

análise mais abrangentes, referentes aos elementos instituintes da profissionalidade 

polivalente.  

Dessa forma, para desenvolvermos a análise, dentre os tipos possíveis de análise de 

conteúdo, escolhemos a “análise temática”. O tema tem sido considerado a unidade de análise 

mais útil em análise de conteúdo, pois ele “é uma asserção sobre determinado assunto” 

(FRANCO, 2003). O tema surge no processo de unitarização (MORAES, 1999) para ser 

posteriormente submetido à classificação/categorização. Podemos, assim, inferir que a análise 

temática destaca os temas – conjuntos de sentidos construídos em torno de uma dada ideia ou 

assunto – que um sujeito apresenta em determinados contextos sociais, culturais, políticos e 

etc.  

Para analisarmos os dados obtidos, realizamos uma leitura vertical das respostas, 

procurando identificar as ocorrências que predominaram nas falas das professoras de modo a 

identificar as dimensões de análise mais gerais, a fim de termos uma base para estabelecermos 

um processo de categorização mais focalizada (BARDIN, 1979). Feita a identificação dessas 

dimensões, realizamos nova leitura nos dados, de forma integrada, agora com o olhar mais 

voltado para as dimensões de análise destacadas por cores diferentes no corpo do texto das 

transcrições. 

Levantamos, inicialmente, dimensões mais gerais de análise para, posteriormente, 

fazermos uma categorização mais focalizada. Esse processo de categorização foi permeado de 

inferências e interpretações na busca por construir a significação concernente às 

características encontradas no conteúdo analisado. Para Franco (2003) e Moraes (1999), o 

estabelecimento da inferências intermedeia, numa análise de conteúdo, a passagem explícita e 
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controlada da descrição à interpretação. Essa estratégia de pensamento utilizada numa 

investigação foi norteada por nosso objeto de estudo, problematizado pelas questões de 

pesquisa e pela abordagem teórico-metodológica que adotamos. 

De posse desse olhar mais apurado sobre os dados, desenvolvemos o processo de 

unitarização, que consiste em transformar os dados brutos em unidades de análise (BARDIN, 

1979; MORAES, 1999). Essas unidades de análise seriam, portanto, não somente um termo, 

uma palavra ou uma temática surgida, mas também o contexto em que os mesmos 

apareceram. O processo de identificação de dimensões de análise mais geral e a focalização 

posterior em unidades de análise, também chamado de processo de unitarização, contribuíram 

para que fossem apontadas categorias iniciais que pudessem ser revisadas, retiradas ou 

ampliadas. Isso mediante um estudo mais aprofundado dos dados por meio de um processo de 

interpretação, baseado nos objetivos do estudo, como também integrando os pressupostos e 

procedimentos metodológicos desenvolvidos.  

Desta feita, pudemos identificar algumas unidades de análise que se relacionaram às 

seguintes dimensões: relação teoria x prática, fator tempo, alfabetização/aquisição da leitura e 

da escrita, sensibilidade, fundamentos, trabalho por projetos, base da formação, formatos da 

polivalência e relação com a família. O quadro abaixo indica exemplos dessas dimensões de 

análise mais geral e algumas unidades de registro. 
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QUADRO Nº 4 – Primeiras unidades temáticas e dimensões de análise extraídas das 

falas nas entrevistas 

 

Essas unidades temáticas de análise nos deram pistas de que alguns elementos 

parecem se configurar como estruturantes da profissionalidade polivalente, primeiramente, 

porque já haviam sido destacados nas respostas obtidas quando da aplicação do questionário 

e, em seguida, pelo fato de se articularem entre si. Exemplo desse aspecto pode ser apontado 

pela articulação entre as dimensões da alfabetização/aquisição da escrita, da base de formação 

e dos fundamentos. Estas três dimensões estariam articuladas justamente pela característica da 

docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental corresponder ao trabalho com a formação 

humana inicial dos alunos, por meio da qual se efetiva o processo de construção da base 

alfabética e de aquisição da leitura e da escrita. Dessa forma, gera-se, ainda, a necessidade de 

se compreender como os alunos aprendem e em quais contextos sociocognitivos os alunos se 

UNIDADES 
TEMÁTICAS  

EXEMPLOS DE UNIDADES DE REGISTRO  

 
 
 

FATOR TEMPO 

“[...] tempo para planejar fica muito difícil. Eu mesma tô 
trabalhando três horários. Sofrido mesmo. Vem o tempo, trabalhar 
em cima do escasso é complicado” (P.1, Magistério e Pedagogia, 
Pós-graduada, 15 anos de magistério). 
“É uma demanda de conhecimentos, demanda de informações que 
não é fácil. E não é fácil, você tem que ter tempo, tem que planejar, 
tem que pesquisar, e você tá, trabalhando português, matemática, 
geografia, trabalhando com varias áreas do conhecimento e isso 
requer mais tempo. E muitas vezes o professor polivalente não tem 
tempo especifico para ver isso” (P.2, Magistério e Pedagogia, 
Pós-graduada, 13 anos de magistério). 

ALFABETIZAÇÃO/ 
AQUISIÇÃO DA 
LEITURA E DA 

ESCRITA 

“Então, eu me preocupo demais com essa questão da alfabetização 
dos meus alunos. Por mais que você trabalhe, por mais que você 
faça a grande trava hoje do ensino inicial essa questão da 
alfabetização [...]. Então eu acho que o professor das series iniciais 
tem que se concentrar nessa questão. O foco, além de você 
trabalhar a questão disciplinar, tem que se focar bastante nessa 
alfabetização” (P. 2). 

 
 

FUNDAMENTOS 

“Acho que é isso. Não sou professora de ciências, não sou de 
matemática, mas também não deixo de ser. Não precisa ter aquele 
conhecimento aprofundado, mas preciso conhecer os fundamentos” 
(P.1). 
“Acho que assim a gente tem que ter clareza em função de quem a 
gente tá trabalhando, para quem a gente tá trabalhando, porque a 
gente tá trabalhando. Então, assim, o que vai dar isso é justamente 
são esses fundamentos, os sociológicos, os psicológicos” (P.1). 
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inserem na relação de ensino e aprendizagem. Essa compreensão pode ter sido obtida por 

meio da reflexão dos fundamentos. 

Há um aspecto significativo que gostaríamos de destacar: a dimensão reflexiva 

desencadeada pela experiência de um sujeito num contexto de pesquisa, que pode levá-lo a 

pensar sobre a sua própria ação de conceituar, se relacionar/atuar sobre um dado objeto de 

conhecimento. Nesse sentido, o papel interativo assumido pelo participante leva-o a destacar 

motivações diversas, projeções, emoções etc, e ainda realizar ajustes de suas próprias crenças 

e emoções (SZYMANKI, 2002, p. 11). Sob essa característica, algumas professoras 

participantes da pesquisa lançaram-se a refletir que, apesar de estarem atuando em classes dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, pouco se preocuparam em analisar a forma como 

vivenciam a polivalência e como lidam com a demanda de ensinar as diversas áreas de 

conhecimentos e de atender as necessidades de aprendizagem de seus alunos. Foi exatamente 

nesse contexto que algumas delas começaram a estruturar conjecturas sobre como se poderia 

estabelecer outros “formatos de polivalência”. Indagou-se que seria pertinente a estruturação 

de formatos diferenciados de se organizar a polivalência para atender as dificuldades com o 

tempo e com a qualificação dos professores em determinadas áreas de conhecimento.  

Como elegemos a técnica do grupo focal de forma predominante, procuramos 

estabelecer uma organização analítica baseada em elementos conceituais mais possivelmente 

adequados à própria natureza da técnica como ao nosso objeto de estudo, buscando ampliar a 

etapa descritiva para avançar para uma etapa interpretativa. Segundo Barbour (2009, apud 

GLASER; STRAUSS, 1967 apud GARCIA, 1995), muitos pesquisadores que usam grupos 

focais afirmam estar empregando uma abordagem de análise de dados que segue a teoria 

fundamentada, baseada no uso de categorias geradas pelos participantes (p. 154). Contudo, 

optamos não só por produzir dados abertos, gerados a partir das falas das participantes, mas 

definimos alguns eixos de análise, como dito acima, que, por sua vez, não as deixaram de 

considerá-las. A definição desses eixos foi fomentada pela realização das etapas da coleta de 

dados iniciais: a aplicação dos questionários e a realização das entrevistas piloto, estando 

inserida num movimento de aproximação para com nosso objeto de estudo. Porém, esse fato 

não nos impediu de verificar dados que se relacionaram aos aspectos interacionais próprios da 

vivência de um grupo focal.  

Para Gatti (2005), as interações em grupo têm sido a justificativa maior para utilizar o 

grupo focal como técnica de pesquisa (p. 47). Isso também é referendado por Barbour. Porém, 

aquela pesquisadora chama atenção para o fato de que há uma diferença significativa entre 

relatar o conteúdo, porventura, de uma concordância atingida pelo grupo e presumir que todos 
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os membros necessariamente compartilham essas mesmas visões fora da situação específica 

criada pela discussão do grupo. Como consideramos o conceito de profissionalidade na 

perspectiva dialética, apontada por Guathier et al. (2006), devemos considerar que a mera 

indicação de elementos instituintes da profissionalidade polivalente, encontrada nas análises 

desenvolvidas pela investigação, por si só não garante consistência imediata para a afirmação 

do profissionalismo. Ou seja, nessa compreensão de elementos instituintes, estaremos 

indicando exatamente em que nível está se dando o movimento da relação das construções 

subjetivas da profissionalidade e as construções sociais mais amplas de afirmação do 

profissionalismo em relação ao professor polivalente. Esse aspecto é desvelado pelas 

polaridades, pelas dissensões e pelas particularidades apresentadas na interação das 

professoras durante a discussão sobre o tema da polivalência e os eixos de análises que 

destacamos para essa discussão.  

Sob essa perspectiva, o tratamento dos dados e as análises correspondentes 

constituíram etapas de refinamento e afunilamento das unidades temáticas. Desta feita, num 

primeiro momento, realizamos a leitura da transcrição paralela à escuta da gravação, como 

também da observação do vídeo, procurando encontrar tópicos recorrentes ligados aos eixos 

de análises definidos a priori e utilizados no material orientador do grupo focal por meio da 

segmentação de perguntas específicas para cada eixo. Posteriormente, para cada eixo 

construímos uma tabela na qual registramos os tópicos encontrados na leitura inicial e as 

ocorrências, sem necessariamente situá-las em contextos específicos. 

Essas tabelas nos permitiram enxergar tópicos que já se apresentaram nos dados 

obtidos pelas entrevistas, o que contribuiu para referendarmos indicativos recorrentes de 

elementos estruturantes da profissionalidade polivalente. Permitiu-nos, também, uma segunda 

leitura, agora focalizada em tópicos específicos que nos levaram à percepção de que alguns 

desses tópicos integravam um movimento interacional, gerado pelo grupo que veio, por 

conseguinte, a se estruturar em temáticas gerais, conforme explicaremos mais adiante. Essas 

temáticas se utilizaram de alguns desses tópicos por meio da argumentação e dos enunciados 

construídos pelas professoras no momento da interação grupal.  

Para Bakhtin (2006), um enunciado é um dado concreto produzido por um sujeito num 

dado momento, no qual diversas “vozes” estarão contidas nele. Assim, na hora em que se 

produz um enunciado, toma-se empréstimo de outros enunciados e isso se dá no ato da leitura, 

no ato da produção escrita, como também no ato de fala. O enunciado, sendo um ato de fala, é 

produzido sempre dentro de um determinado contexto. É esse contexto que o potencializa 

para que seu sentido tenha uma relação de significação entre os interlocutores. Dessa forma, o 
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contexto específico de um grupo focal interfere no modo como os interlocutores constroem o 

sentido de seus enunciados. Os enunciados apresentados pelas professoras no momento das 

conversações e interações realizadas no grupo focal não se configuraram como atos de fala 

isolados, reforçando a afirmativa da dinâmica interativa de construção da profissionalidade. 

Por outro lado, as enunciações das professoras refletem também uma posição social assumida 

por elas no momento em que relatavam suas práticas. Essa posição social reflete, por 

exemplo, as suas condições de classe, de gênero e cada uma delas, posição a partir da qual as 

professoras puderam expressar suas posturas de resistência ou de adesão59.  

Assim, com a análise qualitativa, pudemos identificar o movimento interacional 

gerado nas discussões. Para Gatti (op.cit.), esse é um momento muito importante da análise 

dos dados de um grupo focal, justamente porque ressalta o que realmente foi relevante para o 

grupo, configurando tendências e demonstrando conexões. Esse processo consiste ainda em 

 

[...] verificar, quanto ao tema e quanto aos tópicos abordados, agrupamentos 
de opiniões, comparando e confrontando posições, extraindo significados 
das falas ou de outras expressões registradas, analisando a vinculação desses 
agrupamentos com as variáveis contempladas na composição do grupo. 
Destacam-se nessa análise tanto as opiniões que foram majoritárias como as 
que ficaram em minoria, sendo relevante a exploração destas (GATTI, 2005, 
p.47). 

 

Para tentarmos deixar claro o movimento interacional em torno das temáticas gerais, 

apontadas anteriormente, optamos pela utilização de diagramas que nos permitiram visualizar 

de forma sintetizada as conexões que foram percebidas nas falas das professoras. A figura 1 

apresenta um exemplo desses diagramas, nos quais o elemento central destacado em negrito 

refere-se a uma das temáticas gerais estabelecidas num grupo focal. Em cada um desses 

diagramas, procuramos explicitar como se estabeleceram as conexões e as interações geradas 

a partir da discussão efetivada no grupo focal. Cada uma das temáticas está representada por 

uma forma geométrica plana diferente. O objetivo da utilização de diferentes formas 

geométricas foi indicar as subconexões que giraram em torno das temáticas e, dessa forma, 

apresentar de maneira gráfica a correlação de uma mesma subconexão, inseridas em 

diferentes conexões mais amplas. A seguir apresentamos exemplos das figuras produzidas a 

partir das conexões observadas no desenvolvimento dos grupos focais. 

                                                 
59 É válido ressaltarmos que essa proposição encontrada em Bakhtin não restringe os atos de falas como 
enunciados apenas no contexto único onde ocorrem as conversações, mas a todo o conhecimento social 
acumulado pela humanidade. Desta tomamos apenas a compreensão que quando as professoras falas não se 
referem exclusivamente ao ato vivido de forma imediata e sim aos diversos processos sociais pelos quais 
passaram e se apropriaram como conhecimento. 
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A Figura 1 apresenta o diagrama referente ao “fator tempo”. Logo de imediato, 

permite-nos perceber que este fator circulou de forma bastante presente nos enunciados que 

surgiram na discussão desenvolvida pelo grupo sobre a polivalência. Esse aspecto é 

explicitado, por exemplo, pela indicação das diferentes formas geométricas que representam 

cada uma das temáticas geradas.  
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Figura 2 – Conexões entre as temáticas geradas no grupo focal experimental 
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Assim, nesse movimento de reflexão e análise, pudemos nos aproximar da 

compreensão dos elementos estruturantes da profissionalidade polivalente e das formas como 

as professoras estabelecem uma relação entre os conhecimentos didático-pedagógicos e o 

conhecimento específico das áreas de conhecimento para se constituir como professora que 

atua nos anos inicias do Ensino Fundamental.  
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CAPÍTULO 6 DISCUTINDO OS ELEMENTOS ESTRUTURANTES DA 

PROFISSIONALIDADE POLIVALENTE 

 

Neste capítulo apresentamos a discussão sobre a primeira questão de estudo que 

norteou a pesquisa, a saber: quais são os elementos estruturantes da especificidade da 

docência polivalente? Consideramos, assim, que tal questão nos leva à compreensão da 

construção da profissionalidade docente no contexto da polivalência, pois nos permite 

identificar e analisar sobre quais são os pilares nos quais os professores atuantes nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental sustentam a construção de sua profissionalidade polivalente, 

além de identificarmos e interpretarmos os elementos que intervêm nessa (re)configuração. 

Para identificarmos os elementos estruturantes, tomamos por base quatro eixos de 

construção dos dados. A consideração destes eixos suscita a explicitação da interação entre os 

aspectos da regulação social da profissão e as formas subjetivas com que o sujeito se faz 

professor. Consideramos ainda que a escolha desses eixos indica que a profissionalidade 

docente pode ser analisada nos âmbitos da regulação da formação, do exercício e também dos 

processos de objetivação e subjetivação daquele que vivencia tal regulação social. 

Assim, designamos os quatro eixos nos seguintes termos: vivência da polivalência nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental; dos conhecimentos básicos da polivalência; da relação 

entre as disciplinas de referência e os conhecimentos didático-pedagógicos e dos espaços de 

formação para os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os eixos funcionam 

como categorias a priori, porém, não determinantes para a compreensão da construção da 

profissionalidade polivalente uma vez que assumimos uma abordagem qualitativa, de corte 

crítico dialético, através da qual nos utilizamos dos enunciados e dos sentidos atribuídos pelas 

professoras às suas práticas de vivência da polivalência. 

As categorias foram construídas a partir das interações desenvolvidas no grupo focal. 

A elas somaram-se as perspectivas analíticas dos eixos elegidos que nos permitiram 

compreender a construção da profissionalidade polivalente. Ressaltamos assim que os eixos 

serviram como ponto de partida teórico analítico para estabelecermos o contato com os 

professores e constituirmos o diálogo com as formas subjetivas e objetivas que os sujeitos 

participantes da pesquisa desenvolvem na construção da polivalência. 

É valido ressaltarmos ainda que a situação comunicativa dos grupos focais possui um 

certo teor “artificializado”, uma vez que trata-se de procedimento tecnicamente organizado, 

construído especialmente para desencadear as interações e as reflexões, nas quais dois papéis 

terão que ser assumidos: o de pesquisador(a) e o de participante. Contudo, observamos que 
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uma possível artificialização não inibiu muito a fala das professoras e percebemos que apenas 

duas professoras, dentre todas as participantes, mostraram-se bastante tímidas ao fazerem suas 

colocações.  

Procuramos, assim, assumir uma postura que possibilitasse atenuar a separação entre 

pesquisadora e participante do grupo focal, nos colocando como integrante do grupo de 

professores polivalentes declarando, inicialmente, que éramos ex-professora da mesma rede 

de ensino a que elas, participantes da pesquisa, estão vinculadas. E ao longo de nossa 

interação usamos o que chamamos de “pronomes” e de “expressões de adesão”, tais como: 

nossa condição de professoras polivalentes ou então como nos vemos como professor e etc. 

Segundo Bourdieu (1997), certo grau de familiaridade garantido pela linguagem adotada pelo 

entrevistador/moderador seria fator facilitador para a condução das interações o menos tensas 

possíveis, conjugada também com uma atitude de aprovação e de respeito às falas dos sujeitos 

envolvidos na situação de interação. Observamos que as professoras aprovaram a técnica 

utilizada e ficaram bastante à vontade para fazerem suas intervenções. Foi comum ouvirmos: 

a gente não tem tempo para discutir algo assim, ainda não havíamos parado pra refletir 

sobre a nossa condição de professor polivalente etc. 

Em suma, os pressupostos teórico-metodológicos escolhidos nos permitiram 

caracterizar como os sujeitos participantes da pesquisa60 constroem a polivalência, 

destacando, nesse sentido, os elementos estruturantes da profissionalidade polivalente e como 

estes se caracterizam. 

Todo esse movimento de produção de dados e a abordagem investigativa adotada nos 

levaram à identificação de três elementos estruturantes da polivalência no magistério dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, a saber: relação escola e sociedade, a organização do 

trabalho pedagógico e a relação professor aluno. Esses três elementos podem ser 

considerados como elementos gerais da formação e da atuação docente, contudo, apresentam-

se de uma maneira peculiar no contexto da construção da profissionalidade polivalente.  

Para explicitarmos essa maneira particular de construção da profissionalidade 

polivalente faremos uso de alguns extratos de fala destacando tanto a sua recorrência como 

sua singularidade no esclarecimento das discussões realizadas. 

A lógica de apresentação que elegemos para discutirmos os elementos estruturantes 

baseia-se na perspectiva de Paganini-da-Silva (2006) que versa sobre os contextos 

                                                 
60 Confirmando o processo de feminização do magistério para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a maioria 

de nossos sujeitos são mulheres. Desta feita, continuaremos a fazer referência ao termo “professoras” no 
feminino ao fazermos referência aos sujeitos de nossa pesquisa. 
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sociocultural, pedagógico e profissional nos quais se constitui a profissionalidade docente 

destacando também como se configura a interação entre eles. Dessa forma, a exposição da 

análise seguiu uma sequência em termos de abrangência dos níveis e contextos de 

constituição da profissionalidade do plano macro para o micro. 

Passemos, então, à discussão dos elementos estruturantes iniciando assim pelo 

elemento da relação escola e sociedade. 

 

6.1 A relação escola e sociedade 

 

De acordo com Paganini-da-Silva (2006), o contexto sociocultural de construção da 

profissionalidade docente é o âmbito no qual são definidos valores e conteúdos para a atuação 

desse profissional numa etapa de escolarização específica. Dessa forma, o elemento 

estruturante da relação escola e sociedade reforçaria a proposição de Contreras (2002) sobre 

a profissionalidade docente ter como uma de suas dimensões o compromisso com a 

comunidade, que se expressa tanto no trabalho com os pares, como com a sociedade como um 

todo, uma vez que há neste o reconhecimento da educação como uma ocupação social e da 

escola, agente regulador da sociedade, como um local de preparação para a vida futura (p. 75).  

Dessa forma, esse elemento é caracterizado pelo reconhecimento dos objetivos do 

Ensino Fundamental no processo de iniciação da escolarização dos alunos, como também pelo 

entendimento das influências exercidas pelas políticas públicas para esse nível de ensino no 

seu trabalho polivalente. É ainda caracterizado pelas expectativas sociais que precisariam ser 

atendidas pelo professor em relação ao papel da escola e da educação, expressadas tanto pela 

qualificação obtida pelas professoras para atuarem nesse nível de ensino como as atitudes que 

são esperadas ou atribuídas por si próprias para se constituírem como professoras 

polivalentes, como também pela reflexão sobre as condições concretas de trabalho. O quadro 

abaixo sintetiza a caracterização do elemento estruturante relação escola e sociedade:  

QUADRO Nº 05 - SÍNTESE DO ELEMENTO ESTRUTURANTE RELAÇÃO 
ESCOLA E SOCIEDADE 

 

1 - Reconhecimento dos objetivos do Ensino Fundamental e das influências das políticas 
públicas para esse nível de ensino 
2 - Expectativas sociais relacionadas ao papel da escola e da educação na sociedade 
2.1 - Em termos da qualificação 
constituinte do professor polivalente por 
meio das políticas curriculares para a 
formação docente. 

2.2 - Pelas atitudes que são esperadas ou 
atribuídas por si próprias para se constituírem 
como professoras polivalentes. 

3 - Reflexão sobre as condições concretas de trabalho  
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6.1.1 Reconhecimento dos objetivos do Ensino Fundamental e das influências das 

políticas públicas para esse nível de ensino 

 

As professoras participantes da pesquisa fizeram a indicação de qual seria o objetivo 

do Ensino Fundamental como integrante do processo de iniciação da escolarização61, 

caracterizando-o como a base de formação social e cognitiva dos alunos. Assim, a construção 

da profissionalidade se afirma pelo reconhecimento de sua ação pedagógica e também política 

de atendimento a essa formação básica. Exemplo do teor dessa indicação está em frases como: 

“... E nas séries iniciais o que a gente fala muito é a área básica do conhecimento do aluno” 

(PF, Magistério e Licenciatura em Geografia, 15anos de magistério, RPA 06).  

Outro dado relacionado ao elemento estruturante da relação escola e sociedade, 

originário do contexto sociocultural de construção da profissionalidade polivalente, articula-se 

à compreensão construída pelas professoras sobre as políticas públicas para o Ensino 

Fundamental. Destacam as professoras sujeitos da pesquisa que o sistema de avaliação da 

educação básica e seus instrumentos instituídos pela legislação educacional têm limitado, por 

vezes, o trabalho polivalente e reforçado a secundarização das áreas de conhecimento em 

razão do foco dado por esse sistema às áreas de Língua Portuguesa e Matemática.  

O estabelecimento dos sistemas de avaliação constitui um dos pilares a partir das 

reformas educativas dos anos 1990, e são desdobramentos ainda da centralidade na educação 

básica e, mais especificamente, na erradicação do analfabetismo e sua universalização, dada 

pelas políticas educacionais orientadas pela influência internacional.  

Destaca-se, nesse contexto, o estabelecimento de necessidades básicas de 

aprendizagem a partir das influências internacionais dos organismos multilaterais a exemplo 

do Banco Mundial e a materialização dessas influências em documentos e declarações 

assinadas por diversos países, inclusive o Brasil, que apontam, a exemplo da Declaração 

Mundial sobre educação para todos, para o estabelecimento de políticas que atendessem à 

satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. Essas necessidades básicas foram, 

então, definidas em dois âmbitos: 

 

no domínio cognitivo: incluindo habilidades de comunicação e expressão 
oral e escrita, de cálculo e raciocínio lógico, estimulando a criatividade, a 
capacidade decisória, habilidade na identificação e solução de problemas e, 
em especial, de saber como aprender; no domínio da sociabilidade: pelo 

                                                 
61 Na legislação brasileira a organização da educação se dá em dois grandes níveis: a Educação Básica e o 

Ensino Superior. O Ensino Fundamental é segunda etapa da Educação Básica, abrangendo o que se chama de 
“segunda infância”, dos 6 aos 10 anos. 
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desenvolvimento de atitudes responsáveis, de autodeterminação, senso de 
respeito ao próximo e de domínio ético nas relações interpessoais e grupais 
(1993, p. 35); (grifos nossos).  

 

Além disso, a avaliação da educação se configurará como um instrumento de gestão 

sob a égide da construção de uma qualidade baseada na diferenciação, por vezes no 

ranqueamento, dos estabelecimentos de ensino e, por conseguinte, na diferenciação e na 

responsabilização docente (SILVA, 2011). Esta estudiosa destaca ainda a contradição 

desencadeada por essas políticas de avaliação na construção do trabalho docente: apesar de 

estarem baseadas em práticas de descentralização, apontando, portanto, para uma maior 

autonomia dos professores, acabam por produzir um processo de proletarização deste, uma 

vez que além de desqualificar o trabalho docente ao retirar dele alguns níveis e mecanismos 

de avaliação, uma de suas funções docentes, fortalecem uma visão negativa da profissão e 

uma desvalorização dos seus saberes (p. 304). A fala a seguir afirmaria tal condição: 

 

Provinha Brasil, mais uma preocupação. Então assim, até que ponto isso 
seria necessário? Queria que se pensasse mais na realidade mesmo da 
escola. Eu sei que é grande, quando a gente pensa numa avaliação de cunho 
nacional tem que ser uma coisa realmente, mas quando se pensa algumas 
dessas políticas se perdem realmente o que de fato acontece em sala de aula. 
A gente acaba vendo índices trágicos que, na verdade, são em alguns 
momentos e em outros não. É uma punição muito maior desse docente 
polivalente. Aí ele vai ser mais uma vez o grande culpado de todos esses 
problemas que acontecem. Mas ate que ponto esses resultados dizem a 
verdade da minha turma?  
(P2, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 15 anos de magistério, RPA 05) 

 
 

A interpretação da fala acima apresentada nos faz inferir que a docente reconhece a 

avaliação como uma de suas funções docentes expressada em sua competência profissional 

tendo significativa relevância para a efetivação do seu trabalho. A partir desse 

reconhecimento a professora questiona a generalização da avaliação baseada em testes em 

massa afirmando que estes não têm possibilitado a captura/percepção da singularidade de 

cada sala e assim fragiliza o seu exercício profissional. 

Além desse aspecto, a avaliação gerada por esse sistema geralmente acaba por 

responsabilizar os profissionais diretamente pelo desempenho dos alunos, fazendo com que 

haja uma insatisfação por parte das professoras. Nesse mesmo sentido, as políticas de 
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correção de fluxo escolar62 têm se utilizado de tecnologias sociais que tentam reduzir o 

trabalho docente ao atendimento de tarefas burocráticas relativas ao monitoramento dos 

programas implantados, tendo também se apresentado como um elemento de tensão para a 

construção da profissionalidade polivalente. Para as professoras, estas políticas de correção de 

fluxo têm se apresentado como um aspecto de proletarização docente uma vez que retiram das 

docentes algumas das ferramentas de trabalho além de fragilizar seus conhecimentos 

profissionais. A esse respeito duas professoras do grupo focal experimental comentaram: 

 

P1: Então a ideia de que ninguém trabalhou antes, quem esta lá é 
preguiçoso não trabalha e você tem que fazer isso e empurra na goela e tem 
que fazer isso. A gente passa a ser um técnico “dador” de aula. Que não 
pensa que não considera, enfia na goela do estudante, da criança que está lá.  
P2: Essa questão de você perder sua identidade, você fazer aquilo que você 
não quer fazer mesmo. São questões que adoecem o professor. 
P1: Tenho que preencher umas fichas. Ter que seguir o método da 
fonetização coisa que você não estuda, não fala, não lê dessa forma. Então 
assim você está ferindo aquele profissional. 
(P1, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 15 anos de magistério, RPA 05 
e P2, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 4 anos de magistério, RPA 04) 

 
 

Nesse mesmo contexto, as políticas de inclusão, dentre elas a de inclusão em classes 

ditas regulares de alunos com necessidades educativas especiais, também interferem na 

construção da profissionalidade polivalente, no que concerne ao fator tempo, uma vez que a 

profissional sente a necessidade de se preparar melhor para receber e se relacionar com os 

alunos portadores de tais necessidades educativas.  

 

P2: Tenho atualmente 16 matriculados, 15 precisando de mim enquanto 
professora alfabetizadora e tenho que dar atenção a ele (o aluno com 
necessidades educativas especiais). Eu tenho que pensar... E, outra coisa: 
com relação à alfabetização e aos outros componentes curriculares que são 
historia geografia, etc você tem como articular você tem como pensar que 
atividades fazer e com relação a ele? Como eu vou chegar nesse meu aluno? 
Que conhecimentos eu vou mobilizar? 
P3: É mais uma atribuição da polivalência.  

(Diálogo entre P2, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada,  
4 anos de magistério, RPA 04 e 

 P 3, Pedagogia e Pós-graduada, 2 anos de magistério, RPA 06) 

                                                 
62 Com o objetivo de eliminar a defasagem idade/série no Ensino Fundamental e Médio foram instituídas nos 

últimos anos, na política educacional brasileira, diversas alternativas político-pedagógicas que podem ser 
denominadas de políticas de correção de fluxo. Dentre elas destacam-se: a progressão automática, o regime de 
ciclos e as classes de aceleração da aprendizagem. Esta última tem sido bastante usada pelos entes federados a 
partir da adesão ao Programa de Aceleração da Aprendizagem desenvolvido pelo MEC desde 1997, por meio 
das parcerias com organizações da sociedade civil, a exemplo do Instituto Ayrton Senna (IAS), cujas ações se 
voltam para a capacitação de docentes e a produção e divulgação de material didático próprio. 
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Uma coisa que eu tenho visto como entrave é a inclusão. Eu sou 
apaixonada, mas eu não estou pronta, não estou capacitada para trabalhar 
com meninos surdos, eu mesmo tenho dificuldade muito grande em 
LIBRAS. 

(PZ, Magistério e Pedagogia, 35 anos de magistério) 
 

Essas especificidades estão intimamente ligadas às condições de trabalho para esse 

nível de ensino, tais como, um dado número de alunos por sala e instalações adequadas para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas. Matéria definida localmente pelos sistemas de 

ensino, a relação adequada entre número de alunos por metro quadrado, geralmente, não tem 

sido garantida apresentando-se como uma das dificuldades para se atender às especificidades 

do trabalho docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Nessa mesma linha, foi destacado o entendimento de que a relação escola e sociedade 

passa também pela reflexão sobre qual proposta pedagógica para os anos iniciais de 

escolarização tem a rede municipal de ensino a qual a professora está vinculada.  

Essa proposta, por exemplo, é objetivada por meio do tipo de caderneta escolar que é 

estruturada pela rede. A caderneta escolar é um instrumento de registro das aprendizagens dos 

alunos que, como artefato cultural da escola, ou seja, objeto que carrega em si tanto uma 

materialidade como um universo simbólico sobre determinados paradigmas educacionais e 

seu momento histórico correspondente, vem sendo estruturado de maneiras diversas. Souza 

(2007) indica assim que, em “torno deles foram instituídas práticas discursivas, modos de 

organização pedagógica da escola, consolidação de métodos de ensino, constituição de 

sujeitos e práticas, aspirações de modernização e significados simbólicos” (p. 11-12).  

Desde a versão preliminar de 2002 da proposta pedagógica da Rede Municipal de 

Ensino de Recife (RMER), ainda vigente, o conceito de competências tem norteado a 

indicação do processo de construção das aprendizagens dos alunos no âmbito dos saberes e 

das habilidades. Nesse contexto, as professoras questionaram algumas das competências 

indicadas para as áreas de conhecimento, por considerarem que estas não abarcariam todas as 

aprendizagens de seus alunos em sala de aula. Para elas, esse elemento, além de dificultar o 

trabalho com os conhecimentos das áreas, não lhes tem permitido realizar um trabalho seguro 

com os conteúdos, como podemos perceber nas falas a seguir:  

 

Até mesmo se pegar as cadernetas, os conteúdos, eles são muito assim... A 
gente tem que ir separando devagarzinho. É meio complicado isso.  

(PP, Magistério, cursando Pedagogia, 08 anos de magistério, RPA 3). 
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E a própria questão assim veja: as leis são instituídas, afro, está lá. A lei sai, 
vem, chega a caderneta, se registra uma competência que deve ser 
desenvolvida. Mas discussão com o professor para saber o que é isso, como 
é que se dá, a gente vai trabalhar, não existe de maneira geral. Só existem 
para alguns grupos, mas para atender os professores como um todo da rede 
eu não percebi.  
(PR, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 25 anos de magistério, RPA 3).  
 
[...] Mas quando você chega na parte das competências, que é aquela que 
vai ser passada para ficha dele, quando ele vai ser transferido, a ficha de 
transferência dele, bota tudinho que ele está construindo. E o que ele já 
construiu? Não! Porque eles fizeram uma coisa padrão do 1º ao 9º. Isso não 
existe. A criança de 6 anos é diferente da de 7, da de 8, da de 9. Ai eu quero 
botar o que eles fazem, mas não tem lugar para botar. Ele construiu a 
competência de...para escrever, se escreve de cima para baixo, da direita 
para esquerda. Isso é um passo importante, o diário não diz isso, não vê 
isso.  

(PV, Magistério e Psicologia, Pós-graduada, 26 anos de magistério, RPA 02). 
 

Eu acho que o que é cobrado na rede, nas competências do diário, não sei se 
vocês já conhecem o diário atual. Acho que deveria ser refeito. Tem certas 
competências que muita gente, se a gente observar a gente não teria. Na 
área de artes mesmo... Mas é muito fora da realidade, o que é cobrado nas 
competências. 

(PV, Magistério e Psicologia, Pós-graduada, 26 anos de magistério, RPA 02). 
 

 

Nessa mesma linha, as professoras ratificaram a relevância de uma política de 

formação continuada adequada às especificidades da polivalência e destacaram as 

dificuldades pelas quais passaram em sua trajetória profissional de ensino nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental em relação esse aspecto. Uma das dificuldades referidas foi a limitação 

da oferta de ações de formação continuada relacionadas às áreas de conhecimento de Língua 

Portuguesa e Matemática, com ênfase ainda maior na primeira área. A outra está relacionada 

às descontinuidades dessas ações para a consolidação de seu desenvolvimento profissional. O 

extrato de um diálogo do grupo focal realizado numa escola da RPA 03 e o de uma fala de 

outra professora num grupo focal realizado na RPA 05 exemplificam esses aspectos: 

 
PR: Além disso, a gente vê uma carência muito grande até nessa formação 
da universidade, na formação continuada. Quantas vezes com 25 anos de 
rede foi me dada uma formação de Geografia? História? Ciências?  
PQ: É verdade, focam muito a questão do letramento.  
PR: Língua Portuguesa e Matemática ainda são áreas privilegiadas. História 
e Geografia nem pensar! Não existe. Artes... passa bem distante. Você tem 
que trabalhar com os meninos Artes, está lá na proposta. Eu não tenho que 
saber Artes, eu não fui para universidade estudar Artes. Se eu tivesse ido 
ainda não saberia tudo... 
(PR, Magistério e Pedagogia, pós-graduada, 25 anos de magistério, RPA 03 

e PQ, Magistério, cursando Pedagogia, 08 anos de magistério, RPA 3). 
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Antigamente a gente tinha mais capacitações em todas as áreas. Atualmente 
há uma carência muito grande no investimento dessa formação continuada 
do professor, se trabalhou muito português, alfabetização e letramento e o 
restante...a gente ficou buscando. 

(PB, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 20 anos de magistério, RPA 
04) 

 
Então, tem essa questão e acho que as formações não contribuem para o 
exercício da docência polivalente no sentido de elas são muito pontuais, 
específicas de algumas áreas e no caso da rede: Português e Matemática.  
(PR, Magistério e Pedagogia, pós-graduada, 25 anos de magistério, RPA 03) 
 

E a gente não tem um mapeamento das demandas, das dificuldades que a 
gente tem e que essa equipe de gestores de formadores possam estar 
montando uma formação continuada que dê suporte para isso. Não tem, são 
coisas pontuais, são coisas que... E tudo isso é um processo que lá na frente 
a gente vê o problema, né!  

(PI, 09 anos de magistério, Pedagogia e Serviço Social, RPA 05). 

 
 
Ainda quanto à importância do conhecimento sobre a proposta pedagógica da rede de 

ensino, uma professora de um grupo focal realizado numa escola da RPA 02 refletiu sobre 

balizamentos que nortearam a prática docente nos anos iniciais de EF em alguns momentos da 

rede de ensino, que a fez questionar-se como professora polivalente.  

 

Eu me lembro de que era uma coisa que discutia muito: um determinado 
momento da minha historia na rede (a RMER), o professor tem só que saber 
articular? Não tem que saber o conteúdo? 
(PV, Magistério e Psicologia, Pós-graduada, 26 anos de magistério, RPA 02). 
 

A análise de Santos (2010) sobre as práticas de formação continuada vivenciadas pela 

RMER expressa a relação existente entre as políticas de formação continuada e a definição 

dada pela rede aos papéis da escola, da educação básica e do professor, traduzidos por 

tradições, programas, currículos, práticas e discursos que conformam concepções de 

formação, modelos de professor e de profissionalidade.  

 Assim, ainda segundo Santos (2010), todas as características apontadas que 

configuram as políticas de formação continuada se expressam nas diferentes ideias 

pedagógicas que foram diretrizes para se pensar a organização da escola e do trabalho 

pedagógico, refletindo concepções de homem, sociedade e educação, manifestadas em 

determinados momentos históricos definindo determinados perfis profissionais docentes. 

Dessa forma, a noção de articulação problematizada na fala da professora acima apresentada 

traz subjacentes paradigmas pedagógicos que foram sendo construídos sobre os saberes 
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docentes e o processo de construção de conhecimento que construiriam em suas salas de aula. 

Esse movimento demonstra também a característica dinâmica e instituinte, tal como nos 

propõe Ramos (2008), de configuração da profissionalidade docente.  

O princípio da “articulação” dos conteúdos pareceu para a professora cuja fala é 

analisada um limitador da efetivação da polivalência pela fragilidade proporcionada em 

relação ao domínio de conteúdos específicos. A articulação como princípio de organização do 

currículo se assemelharia às proposições de integração curricular, cuja origem remonta às 

ideias escolanovistas e que têm sido objeto de estudo e de práticas dentro e fora das escolas 

com o objetivo de romper com a lógica tradicional de estruturação linear dos conhecimentos 

pela transmissão unilateral dos conteúdos. Consideramos que o princípio da articulação 

também está relacionado à indicação da interdisciplinaridade como princípio de formação e 

atuação do professor polivalente e vê-se que tal indicação precisaria de uma análise mais 

aprofundada. 

 

6.1.2 As expectativas sociais atribuídas pelas políticas curriculares de formação docente 

e pelas próprias professoras 

 

Essa mesma característica é ainda influenciada pelas expectativas sociais que 

precisariam ser atendidas pelo professor inclusive num contexto de modificação do papel da 

escola e da educação nos tempos atuais. Dessa forma, essas expectativas têm relação tanto 

com a qualificação obtida pelas professoras para atuarem nesse nível de ensino como as 

atitudes que são esperadas ou atribuídas por si próprias para se constituírem como professoras 

polivalentes. 

Podemos considerar, nesse contexto, que os modelos sociais de profissionalidade do 

professor apontados por Morgado (2005)63 figuram como expectativas relacionadas à 

qualificação docente que têm sido exigidas para o professor ao longo da história da 

estruturação das políticas que dizem respeito à profissão docente no Brasil. Muitas dessas 

proposições têm circulado no discurso pedagógico guardadas também as especificidades do 

professor polivalente.  

                                                 
63 O referido autor destaca três modelos. Esses modelos seriam o do professor como um profissional técnico que 

o caracteriza como um profissional que aplica rigorosamente as regras derivadas do conhecimento científico 
para atingir fins pré-definidos. O modelo do profissional reflexivo estaria em confronto com a lógica técnica 
que embasaria a ação docente, enquanto o do professor crítico ampliaria a reflexão sobre a prática a partir de 
uma visão crítica do contexto social na qual tal atuação ocorre. 
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A esse propósito, Silva (2008), Santos (2010), Dias (2009), entre outros estudiosos, 

comentam que o conjunto de leis, decretos, resoluções, diretrizes implantados, seja para a 

formação inicial como para a formação continuada, surgidos no contexto das reformas 

educativas desenvolvidas a partir dos anos 90, têm apontado para a defesa do discurso da 

formação e atuação do professor com base no segundo modelo de profissionalidade apontado 

por Morgado: o do professor reflexivo sob a égide da epistemologia da prática. Nesse sentido, 

foi comum ouvirmos nas falas das professoras uma recorrência ao uso do termo “reflexão” e 

esse uso pareceu representar o sentido de pesquisa sobre a prática. Esse dado nos fez inferir 

que uma das expectativas sociais que as professoras se atribuem como professora polivalente 

é estarem realizando uma ação constante de reflexão sobre a prática. 

Essa característica parece dialogar com as proposições de Sá-Chaves (2001) ao 

identificar que a relação entre as dimensões do conhecimento prático do professor, apontada 

por Shulman (1986), desenharia o movimento de reflexão na ação do professor, tomando 

como referente tanto o processo de evolução da área de conhecimento, como também as 

características das aprendizagens de seus alunos como pessoas em contexto. Esses aspectos 

seriam os pressupostos da profissionalidade reflexiva desvelando-se como uma ação 

intencional, coerente, estratégica e de matriz ética comprometida com a crença na 

possibilidade de transformação pessoal e social.  

Porém, percebe-se ainda que esse mesmo sentido parece indicar que tal reflexão ficaria 

restrita à experiência, ao trabalho circunscrito às suas salas de aula, não ampliando para a 

formação de uma base sólida de relação teoria-prática que expandiria as análises da realidade 

investigada. Nessa perspectiva, Silva (2008), ao analisar as concepções de pesquisa de 

professoras da Educação Básica em Goiânia-GO, pôde identificar que estes profissionais 

viram a pesquisa como fundamento para a sua prática, sem necessariamente por ter esta um 

utilidade direta, ou seja, estar pautada por um pragmatismo. Além disso, os professores 

reconhecem que a pesquisa lhes proporcionaria a compreensão de uma realidade, que eleva a 

capacidade intelectual e oferece a possibilidade de, ao compreender a realidade, ter condições 

de transformá-la. Porém, essa mesma pesquisadora conclui que o movimento das políticas 

docentes sobre a pesquisa/reflexão na epistemologia da prática é concebido num sentido 

amplo e pragmático sem ter como referência o trabalho docente e aponta ainda que tal 

concepção geraria a necessidade de se criar políticas de pesquisa e discutir as condições de 

carreira e material na escola, ou seja, pensar na profissionalização e profissionalidade docente 

(SILVA, 2008). 
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A identificação da prerrogativa de uma profissionalidade reflexiva embasada pela 

epistemologia da prática na configuração da profissionalidade polivalente parece-nos indicar a 

existência de uma ambiguidade entre uma profissionalidade restrita e uma profissionalidade 

extensa. Segundo Hoyle (1980), é característica da profissionalidade restrita ser intuitiva, 

focalizada na sala de aula e baseada sobre a experiência em vez da teoria, estando mais 

diretamente ligada à analise do desenvolvimento do aluno. Já a profissionalidade extensa é 

caracterizada pela ação do professor que tende a situar a sua sala de aula dentro de um 

contexto educacional mais amplo e a perceber a importância da análise desde a teoria aos 

contextos educacionais mais recentes. 

Apesar de para Hoyle (op.cit) essas distinções de profissionalidade serem apenas 

tomadas com finalidades heurísticas, vemos que o sentido de pesquisa sobre a prática  

denotado pelas falas das professoras pode alimentar uma perspectiva de atuação e reflexão 

muito limitada sobre a prática, sobre o que se realiza dentro das quatro paredes das salas de 

aulas. 

Diante dessas características nesse elemento estruturante da relação entre escola e 

sociedade inferimos, a partir das falas das professoras, que ganha destaque a importância dada 

por elas aos fundamentos da educação constantes dos currículos da formação inicial, 

especialmente do curso de Pedagogia. Dessa forma, esses conhecimentos forneceriam os 

elementos que propiciariam uma visão social ampla que possibilita compreender o papel da 

educação escolar na sociedade. 

 
Enquanto que as formações de pedagogia...vão além, né? As questões 
filosóficas, sociológicas, a gente vai pensar um pouco, quem é esse 
homem, a visão de homem, de mundo, de sociedade, a partir daí que 
homem queremos formar, para ver esse homem. É uma coisa que leva 
a gente a ter uma outra visão de mundo, de ser humano, de escola, de 
educação, de como a gente trabalha.  

(PI, 09 anos de magistério, Pedagogia e Serviço Social, RPA 05). 

 
Então, me deu uma outra visão da sala de aula e eu vi que poderia ser 
uma professora até melhorzinha [do] que eu era. Eu ia para a sala de 
aula angustiada porque não sabia dar aula, mas Pedagogia me deu 
essa visão não só da sala de aula, mas como um todo. Fez também, 
me trouxe uma coisa muito importante em Pedagogia, a coragem de 
botar para fora o que eu guardava, porque eu não conseguia fazer, 
tinha sugestões, críticas e não sabia colocar para fora. Pedagogia me 
deu essa coragem. Até porque a gente se apropria mais. A gente fala 
com mais segurança. Quando comecei a botar para fora minhas 
angústias, as coisas foram melhorando. 

(PC, Magistério e Pedagogia, 17 anos de magistério, RPA 04) 
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Ainda relacionado ao curso de Pedagogia, professoras recém-formadas ou que tiveram 

acesso à informação da ocorrência de realização de uma renovação curricular de seus antigos 

cursos, referenciam que a vivência da articulação entre escola e sociedade, pela via da 

pesquisa como princípio educativo, possibilitou uma análise sistemática e sistematizada da 

escola e reforçou a importância desse espaço para a construção e a formação da 

profissionalidade polivalente. Esse aspecto guarda uma coerência com a proposição da noção 

de “polivalência ampliada”64, uma vez que há o reconhecimento pelas professoras de que, 

para formar um professor polivalente, é preciso desenvolver um trabalho com uma escola 

concreta que possibilite ao profissional em formação construir uma visão mais clara de como 

se desenvolve o seu trabalho. 

Nessa mesma linha de discussão, do contexto sociocultural de construção da 

profissionalidade polivalente, as indicações das professoras sobre como percebem algumas 

expectativas sociais mais amplas sobre a profissão de professor, principalmente aquelas 

apontadas por seus familiares quando da escolha profissional, revelaram certa dificuldade em 

se constituir como professor. Esse dado dialoga com os achados de Barreto (2011) que 

apontam como fator de dificuldade na constituição da profissionalidade das professoras do 

Ensino Fundamental, sujeitos de sua pesquisa, a interferência familiar. Segundo esta autora, 

  

[...] a família faz interferência tanto na escolha da profissão, quanto no 
início do exercício da função e continua a interferir no decorrer do processo 
de constituição da profissão, marcando e influenciando o modo como as 
docentes se constituem professoras e se percebem na profissão docente 
(ibidem, p. 61).  
 

Barreto (op. cit.) afirma ainda que as professoras entrevistadas resistem à 

desvalorização social que elas mesmas percebem no processo de construção de sua 

profissionalidade. Conforme as proposições de Nóvoa (1991) sobre a interdependência entre 

os elementos pessoais e profissionais na construção da profissão docente, pode-se “considerar 

que as professoras são fortemente afetadas por essa desvalorização sofrida por elas e pelo 

grupo familiar e social mais próximo, o que afetaria consideravelmente a constituição de sua 

profissionalidade” (p. 77). Ou seja, essa construção se realiza num contexto de tensão entre a 

afirmação de sua profissionalidade e a busca por um profissionalismo como nível de 

reconhecimento do status social de sua profissão. Apesar da fala exemplificada a seguir ser 

                                                 
64 Falaremos mais detalhadamente sobre essa noção de “pedagogia ampliada” na discussão sobre o elemento 

estruturante relação professor aluno. 
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um pouco extensa, optamos por apresentá-la por considerá-la como emblemática dessa 

condição na construção da profissionalidade polivalente descrita anteriormente: 

 

Ele (seu pai) ficou muito chateado. Ele disse que todos os valores eu desfiz 
porque eu fazia inglês desde criança. Ele tinha um projeto de vida, ele só 
tinha uma filha, e essa filha estava estragando a vida dela. Eu tenho uma 
mãe que diz que tem muita vergonha de ter uma filha professora. Ela diz: 
“eu tenho muita pena de você porque você sai arrastando uma bolsa”. Eu 
antes de entrar na rede pública eu dava aula na rede privada, em escola 
particular, eu arrastava uma bolsa e minha mãe dizia: “ meu Deus, a gente 
lutar tanto para ela ser babá”. Ela jamais aceita o nome professora. 
Entendeu? Eu sou muito desvalorizada na minha família, em relação à 
profissão.  

(PA, anos de magistério – não informado – 1 ano e meio de experiência na 
RMER, Magistério e Pedagogia, RPA 04). 

 
 

Em contrapartida, essa mesma interferência familiar pode se mostrar de forma positiva 

para uma professora por ter lhe dado os referenciais da profissão que esta julga ser importante 

para a construção de sua profissionalidade. Esse aspecto endossaria o que Pimenta (2005, p. 

76) aponta sobre a construção da identidade profissional docente ser estabelecida a partir da 

significação social da profissão, significação essa formada por influências diversas das 

instituições sociais pelas quais os professores como sujeitos históricos e sociais revisaram ou 

reafirmaram tradições, práticas consagradas culturalmente, relacionadas ao que é ser professor 

na sociedade.  

 

Por que eu quis ser professora? Porque a mãe tinha pedagogia, minha avó. 
Então, tinha toda uma história. É diferente de agora: -“Eu vou ser 
professora que é mais fácil, porque não tem matemática...” mas não fica, 
quando chega na prática é aquele susto. Não teve uma experiência, não teve 
um convívio com a família. É diferente de quem tem esse convívio. Ajuda 
nas festas, você via a realidade. Então você escolheu aquilo que quis.  

(PM, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 31 anos de magistério, RPA 05). 
 

Esses dados endossam o caráter dinâmico, mas também ambíguo e não linear, da 

construção da identidade profissional e da profissionalidade desenvolvida a partir de duas 

transações, conforme aponta Dubar (1997), uma interna ao indivíduo e outra externa, que se 

estabelece entre o indivíduo e as instituições com as quais se relaciona. Assim, as professoras 

tomaram para si dois reconhecimentos identitários para construírem a profissionalidade 

polivalente: um pela via da negação dos atributos que a interferência familiar indicava para a 

sua profissão e outro pela via da afirmação de sua função social, ligada a um projeto de 
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formação de seus alunos, reforçando a tese da resistência. Nesse segundo reconhecimento, as 

professoras problematizam os elementos de desvalorização aos quais estão submetidas.  

A primeira fala apresentada a seguir refere-se à afirmação de sua função social, ligada 

a um projeto de formação de seus alunos, enquanto as seguintes indicam aspectos de 

problematização dos elementos de desvalorização aos quais estão submetidas. 

 

Cada um tem que ver qual o seu papel. Educar, minha gente, é para 
sempre. Você se aposenta, mas a pessoa que passou pela sua mão, 
pela sua aula, vai lembrar de você para sempre. 

(PO, Pedagogia, Pós-graduada, 16 anos de magistério, RPA 05) 
 

[...] Se eu chegar no lugar e se eu disser assim: eu sou psicóloga. Eu sou 
tratada de uma forma. Se eu disser que sou professora, sou tratada de outra. 
Entendeu? Daí a gente vê como a valorização do professor está lá embaixo. 
. Mas ele deveria ser o melhor bem formado e informado e gratificado e 
tudo. Porque é a base. O professor primário, tenho certeza, nos países de 
primeiro mundo, o professor primário é diferenciado no tratamento. Ele é 
visto com outros olhos.  

(PV, Magistério e Psicologia, Pós-graduada, 26 anos de magistério, RPA 02). 
 

Essa relação dessa profissão, desse profissional, com história, família, da 
tia, da mãezinha, é que leva com que a gente, hoje, sejamos desvalorizados 
e recebamos mal e que ainda tenha essa relação professora-tia. É professor 
pedagogo, ele é um técnico como qualquer outro, socialmente.  

(PI, 09 anos de Magistério e Pedagogia e Serviço Social, RPA 05). 
 

Na realidade o salário que a gente ganha nem é para polivalente nem para 
univalente. Entendeu? Na realidade se for olhar a questão do professor do 
ensino fundamental ele não ganha de acordo com o trabalho que tem que 
fazer. 

(PR, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 25 anos de magistério) 
 

Diante do exposto, os elementos extraídos das falas das professoras relacionados ao 

contexto sociocultural de construção da profissionalidade docente se coadunam com a 

perspectiva de análise de Ramalho, Nunez e Guathier (2004) sobre a relação dialética entre a 

profissionalidade e o profissionalismo. Sendo a primeira um processo interno ao sujeito no 

qual o professor adquire conhecimentos que são mobilizados nas atividades docentes e o 

segundo um processo externo de reivindicação de status com referência ao exercício 

profissional que os sujeitos desenvolvem frente à sociedade, ambos estabelecem uma relação 

de negociação para garantir aos sujeitos a profissionalização. Assim, as professoras 

polivalentes afirmam positivamente a sua função social ligada a um projeto de formação de 

seus alunos e à compreensão do papel da educação na sociedade para a etapa de ensino da 



 170

escolarização inicial, porém, recebem negativamente influências de um nível de 

profissionalismo marcado por um baixo status da profissão.  

 

6.1.3 A reflexão sobre as condições concretas para o trabalho polivalente 

 

Ainda no contexto do elemento estruturante relação escola e sociedade, articulam-se 

com as demandas de valorização e desvalorização docente os sentidos construídos pelas 

professoras sobre as condições de trabalho que possuem para efetivarem a polivalência e, 

consequentemente, sua profissionalidade polivalente. Esse elemento tende a reforçar a tensão 

que as professoras enfrentam ao construírem tal profissionalidade. 

As condições de trabalho têm sido objeto de análise dos estudos sobre a relação entre 

as políticas de formação docente e trabalho docente, compondo um conjunto de fatores que 

consolidariam o processo de profissionalização do qual a profissionalidade é uma de suas 

dimensões. Nesse contexto, Weber (2008), analisando as repercussões da articulação entre os 

entes federados para o desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, 

aponta, nesse contexto, critérios imprescindíveis para a efetivação da melhoria da qualidade 

da educação. São alguns desses critérios:  

 
As condições escolares adequadas para as diferentes fases do 
desenvolvimento humano e para os níveis e modalidades de ensino e de 
formação, de profissionalização do docente (condições de trabalho e 
remuneração compatíveis com a relevância social do trabalho docente, 
dentre outros aspectos) (op. cit., 2008, p. 305). 
 

 

Com respeito a algumas dessas características houve uma reflexão sobre a forma como 

a política educacional recruta e regula o exercício profissional dos professores para atuarem 

nos anos iniciais da escolarização como um fator que interfere diretamente em sua condição 

de exercício da profissão. Uma dessas características fez com que as professoras apontassem 

certa lógica economicista que regeria esses dois processos na medida em que observaram a 

dificuldade de se instituir uma outra forma de recrutamento e alocação de professores para 

essa etapa de ensino, senão a vigente: caracterizada pela relação de um professor por turma; 

devido ao fato de ser algo “caro” para o Estado e assim não seria objeto de modificações por 

parte deste. Essa reflexão gerada pelas professoras parece retomar a discussão efetivada por 

Santiago (1990), expressada em práticas que contribuem com o Estado capitalista pelos 

mecanismos de racionamento de tempo/pessoal/material.  
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No contexto atual, após as reformas educativas implementadas nos anos 1990, a 

influência de ideias originárias de um certo neotecnicismo, tal como nos indica Freitas (2011), 

em razão de que se revisita o conceito de capital humano dos anos 70, tanto no âmbito da 

formação como no exercício dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, vê-se 

que tanto a formação como o exercício docente se configura como um dos “insumos” 

importantes para se alcançar a qualidade total expressa na eficiência e na eficácia de seu 

trabalho. Dessa forma, a formação de professores e, posteriormente, o seu exercício 

efetivariam a aplicação dos preceitos propostos naquelas reformas reforçando uma lógica de 

treinamento reduzida à produção de uma pedagogia de resultados. 

Diante dessas características, as professoras refletem da seguinte maneira sua condição 

concreta de professora polivalente:  

 

Mas eu acho que nas séries iniciais nunca vai deixar de ser assim. Tem a 
questão financeira, né? Porque se você for pagar um professor de 
Matemática, um professor de Português separado... 
[...] Tu achas que eles vão pensar: realmente é melhor colocar um professor 
de Matemática, um de Português. A gente vai continuar polivalente para 
sempre.  

(PF, Magistério e Licenciatura em Letras, Pós-graduada, 24 anos de 
magistério, RPA 06) 

 
 

A discussão sobre um possível engessamento das formas de contratação e regulação 

do exercício sob a lógica economicista surgiu no momento em que, nas conversações dos 

grupos focais, as professoras comentavam sobre o que denominamos de outros formatos da 

polivalência. Freitas (2007), nesse contexto, tem destacado que as políticas recentes de 

formação docente não têm dado a devida atenção à questão, revelando-se insuficientes para 

romper “com a fragmentação disciplinar e avançar para outras formas de trabalho com as 

crianças (p. 1221)”.  

Observou-se nesse momento que as professoras assumiram duas posições ao se 

referirem à proposição de outros formatos da polivalência no contexto de uma melhoria de 

sua condição de trabalho polivalente. A primeira delas foi a de resgatar na memória de sua 

trajetória profissional a experiência vivida e denominada por elas de um trabalho interclasse. 

Nesse sentido, elas descreveram a experiência e pareceram compreender somente no 

momento em que estavam falando dessa vivência que esta atenuaria dificuldades de sua 

condição de trabalho polivalente, inclusive fazendo com que as professoras pudessem 

trabalhar de acordo com suas afinidades e “aptidões”.  
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A outra posição foi assumida a partir da elaboração de hipóteses caso vivenciassem 

outros formatos de polivalência, ou seja, algumas professoras lançaram mão de conjecturas 

sobre outros formatos de polivalência sem os terem vivenciado, porém, justificando que esta 

hipótese atenderia à construção de polivalência plena sem a interferência de condições de 

trabalho inadequadas. Essas condições estão relacionadas à jornada de trabalho e ao tempo 

destinado à pesquisa e à preparação das aulas, além de contribuir com o desenvolvimento de 

trabalho em equipe e garantir um grau mínimo de especialização e aprofundamento de estudo 

das áreas de conhecimento escolhidas no contexto da polivalência estabelecida dentro dessa 

realidade. 

Vê-se que a partir da reflexão sobre a vivência da organização escolar denominada de 

interclasse ou a elaboração de hipóteses sobre como vivenciariam outras formas de organizar 

a polivalência, as professoras procuraram estabelecer estratégias para lidar com a tensão entre 

a polivalência real e a polivalência oficial. Para Certeau (1996), nas práticas cotidianas frente 

às demandas de relação de poder, os sujeitos estabelecem estratégias e táticas. Para esse autor, 

as estratégias são “o cálculo ou a manipulação de relações de força que se tornam possíveis a 

partir do momento em que um sujeito de vontade ou poder é isolável e tem lugar de poder ou 

de saber” (p. 100).  

No caso dos professores polivalentes e da profissão docente, de forma geral, as 

estratégias são definidas pelo Estado (sujeito de vontade e de poder) através das políticas 

educacionais - de profissionalização, de formação, curricular e outras que orientam a atuação 

docente -, pela ação do gestor da escola da qual fazem parte e dos demais agentes com quem a 

professora se relaciona, mas também, e principalmente, pelo sujeito professor (sujeito também 

de vontade e de poder) que as estabelece em face das orientações gerais e das diretrizes 

emanadas do Estado, encontrando possibilidade de, de forma calculada, manipular a relação 

de poder, fazendo valer sua vontade (embora não completamente como tal). Na verdade, a 

estratégia seria a tradução que a professora é capaz de fazer em face do que estabelece o 

Estado. Portanto, é a ação criativa e resistente do sujeito em face do poder. É o exercício do 

poder do sujeito. Nesse contexto, apesar das professoras terem definido, a priori, a partir da 

habilitação e das orientações para o exercício, incluindo-se também as formas de remuneração 

de seu trabalho, indicar que esta profissional deveria trabalhar como um professor de 

referência de uma única turma, as professoras vislumbraram e até praticaram outros formatos 

de polivalência.  

No caso brasileiro, a regulamentação da polivalência tem figurado em diversos 

dispositivos da legislação educacional e de forma diversa em diferentes momentos históricos. 
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Umas das primeiras referências sobre o termo polivalência ou polivalente foi apresentada por 

Valnir Chagas na Indicação não promulgada do CFE de nº 23/73, subsidiada por pareceres 

anteriores desse mesmo conselheiro, os de nº 252/69 e nº 283/69, nos quais foi proposta a 

ideia de polivalência para afirmar um núcleo comum nos currículos a partir da compreensão 

de que o professor não é um “tarefeiro” e precisa vivenciar uma formação que lhe garanta 

integrar, no processo educativo, a dimensão da preparação integral do aluno, dos conteúdos 

das matérias a serem ensinadas e os métodos apropriados para atender a tais especificidades. 

Assim, essa Indicação fomentou a implementação das licenciaturas curtas que além de 

refletirem um cerceamento ideológico, característico do governo militar, reduzindo o tempo 

de preparação intelectual e crítica num curso em nível superior, apresentou-se como uma 

solução aligeirada para se suprir a falta de professores habilitados para atuarem na docência 

no nível médio de ensino. Já em 1964, essa Indicação havia sido feita pelo Conselheiro 

Newton Sucupira quando da implantação de licenciaturas, em caráter especial, visando formar 

professores para o antigo curso ginásio, nas áreas de Letras, Estudos Sociais e Ciências, 

proposição que foi retomada, anos depois, por Valnir Chagas.  

Dessa forma, no bojo da reforma educacional do regime militar (1964-1985), o 

Parecer nº 895/71 retoma a ideia de polivalência através da indicação de que o professor 

polivalente seria aquele que atua do 1º ao 2º graus, podendo ministrar disciplinas diferentes, 

embasando, dessa forma, uma ideia de formação de professores generalistas. Essas posições 

parecem ter sido reforçadas pela aprovação do Parecer nº 349/72, que recomendava a 

habilitação específica de magistério em duas modalidades: uma com duração de três anos que 

habilitaria a lecionar até a 4ª série e outra com a duração de quatro anos que habilitaria para o 

magistério até a 6ª série do 1º grau65. 

Ainda no âmbito da reforma educacional do regime militar, a Lei 5692/71, explicitada 

pelo Parecer nº 853/71 e regulamentada pela Resolução nº 8/71, formulou uma proposição 

curricular segundo a qual o ensino de 1º grau seria organizado por atividades, refletindo-se 

num outro sentido de polivalência que parece aproximar-se de uma perspectiva 

predominantemente metodológica para sua efetivação.  

Nos anos de 1980, observa-se certo silêncio na legislação sobre a temática da 

polivalência, contudo, no campo científico apareceriam discussões sobre esse conceito 

atrelado à noção de politecnia, conforme já indicamos no capítulo sobre as concepções e as 

práticas da polivalência. Contudo, o termo polivalente permaneceria nas conversações 

                                                 
65 A Indicação 23/73 do CFE instituiu as licenciaturas polivalentes de Educação Artística e Ciências, 

regulamentadas pela Resolução nº 23/73 para Educação Artística e Resolução nº 30/74 para Ciências. 
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cotidianas e em algumas indicações de trabalhos que analisavam o professor que atua nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Mais recentemente, na versão preliminar de 1998 dos Referenciais Curriculares para a 

Formação de Professores, utiliza-se o termo polivalente toda vez que se faz referência ao 

profissional que atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Contudo, a versão final de 

2002 fixou a denominação de professor multidisciplinar. Essa denominação também foi 

utilizada nos censos de professores elaborados pelo Instituto de Pesquisas Anísio Teixeira, 

INEP.  

Na indicação de professor multidisciplinar apontada pelo documento do INEP 

percebe-se que esta parece indicar um caráter mais quantitativo da definição da 

profissionalidade polivalente, o que não é referendado nos Referenciais uma vez que a 

perspectiva multidisciplinar se direcionaria para uma diversidade articulada de disciplinas, 

com ênfase na articulação.  

Aquele caráter quantitativo, de certa maneira, está consensuado nas falas das 

professoras ao se reconhecerem como uma profissional com a demanda de lecionar diversas 

disciplinas. Por seu turno, Brzezinski (2008) discute a denominação de professor 

multidisciplinar com um caráter mais qualitativo, referindo-se ao domínio de um 

conhecimento peculiar para o atendimento dos alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental por meio de uma prática unodocente que confere uma identidade própria, sendo 

ademais necessário que sua formação privilegie o desenvolvimento de uma postura científica, 

ética, política, didática e técnica. 

Um outro aspecto relacionado às condições concretas de trabalho diz respeito ao fator 

tempo. Os testemunhos das professoras apontam que há um tempo muito reduzido para a 

preparação dos professores para atuar de forma polivalente e atender às especificidades que 

suscita a didatização dos conteúdos das áreas de conhecimentos. Esse aspecto está relacionado 

às horas que precisam ser garantidas, sem prejuízo dos vencimentos percebidos pelos 

professores, conforme o Inciso V, do art. 67, da LDB, Lei 9394/96, considerado o “período 

reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho (como um dos 

mecanismos de valorização dos profissionais da educação. Essa matéria não tem sido 

consensual nos sistemas de ensino e nem todos eles a têm garantido em seus planos de cargos, 

salários e carreira. A fala indicada abaixo apresenta o comentário de uma professora 

participante de um grupo focal numa escola da RPA 05 em relação à instituição de uma 

metodologia, pela RMER, para a organização do tempo de trabalho do professor visando 
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atender a esse dispositivo legal. A professora afirma que tal metodologia adotada não 

atenderia à especificidade de seu trabalho.  

 
[...] Do espaço que a gente tem na escola para planejar, para discutir as 
coisas que a gente não tem. Infelizmente a gente não tem e quando tem a 
metodologia utilizada é perda de tempo, os conselhos de ciclos66, Essas 
formações que a gente tem, se a gente for avaliar realmente deixa a desejar.  

(PI, Pedagogia e Serviço Social, 09 anos de magistério, RPA 05). 

 
Em relação ao fator tempo falaremos de forma mais detalhada quando da discussão 

sobre o elemento da organização do trabalho pedagógico. 

Diante do exposto, o elemento estruturante relação escola e sociedade apresenta-se na 

configuração da profissionalidade polivalente a partir da identificação das professoras das 

especificidades da etapa de escolarização inicial que sua atuação profissional é 

correspondente. Essa atuação seria fundamentada por uma reflexão sobre o papel da escola 

nos dias atuais, em especial sobre as implicações das políticas públicas educacionais, tanto 

locais como nacionais, e as suas condições de trabalho, políticas essas que ganham 

materialidade nos documentos produzidos e disseminados, com centralidade no papel do 

professor, sendo ressignificado pelas professoras. 

Essas características originárias do contexto sociocultural de construção da 

profissionalidade docente se coadunam com a perspectiva de análise de Ramalho, Nunez e 

Guathier (2004), tal como já discutimos nesta seção. Assim, as professoras polivalentes 

afirmam positivamente a sua função social ligada a um projeto de formação de seus alunos e à 

compreensão sobre o papel da educação na sociedade para a etapa de ensino da escolarização 

inicial, porém, recebem negativamente influências de um nível de profissionalismo marcado 

por um baixo status da profissão, expressando assim a díade valorização-desvalorização.  

 O elemento estruturante da relação escola e sociedade é marcado também pelas 

expectativas sociais para a profissão docente, tanto no âmbito da qualificação que se pretende 

alcançar como pelas atitudes esperadas pelas próprias professoras para construírem a 

profissionalidade polivalente. Nesse sentido, a prerrogativa de uma profissionalidade reflexiva 

embasada pela epistemologia da prática tem influenciado e, talvez, até reforçado a 

ambiguidade entre uma profissionalidade restrita e uma profissionalidade extensa, por 

                                                 
66 A professora fazia referência à proposta de Conselho de ciclos que, similar ao já estabelecido na organização 

do trabalho pedagógico escolar denominado de Conselho de classe, apresenta-se como um processo avaliativo 
coletivo entre os profissionais, das aprendizagens dos alunos desenvolvidas nos ciclos de estudo. 
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alimentar uma perspectiva de atuação e reflexão muito limitada sobre a prática sobre o que se 

realiza dentro das quatro paredes das salas de aulas. 

Além disso, a noção de competências, difundida pelo arcabouço documental elaborado 

e implementado no contexto recente das reformas educativas, conforme comenta Dias (2009), 

parece não ter a aceitação das professoras justamente por que esta noção não atenderia a 

determinadas especificidades da polivalência que busca construir um trabalho efetivo com os 

conteúdos disciplinares. Parece que a noção de competências se inseriria também no princípio 

da articulação de conteúdos, já comentado a partir da fala de uma professora, aproximando-se 

de uma visão de superficialidade que, para as professoras, fragilizaria o trabalho docente com 

os conteúdos. Essa seria uma questão muito mais ampla, que foge ao escopo de nosso 

trabalho, porém, nos dá pistas para análises posteriores. 

As expectativas sociais que as professoras constroem para si reforçam a dimensão do 

compromisso ético e social com seus alunos, mas, também, são construídas no movimento de 

resistência e de reconhecimento das influências de suas famílias tanto no que se refere tanto à 

sua escolha profissional como ao exercício da profissão. 

Outro dado relacionado ao elemento estruturante relação escola e sociedade expressa o 

entendimento das professoras sobre a proposta pedagógica para os anos iniciais de 

escolarização da rede municipal de ensino a qual estão vinculadas, apesar de perceberem 

alguns distanciamentos entre o que essa proposta pedagógica apresenta e as necessidades de 

seu trabalho polivalente, a exemplo das indicações na caderneta escolar da noção de 

competência que deveriam articular no seu ensino.  

Nessa mesma linha, o elemento relação escola e sociedade reafirma a importância dos 

conteúdos da formação inicial e continuada para a construção de uma polivalência plena: 

aquela que atendesse tanto o trabalho com as diversas disciplinas como a uma visão global de 

seus alunos embasando um projeto de formação humana. Esses conteúdos da formação, para 

as professoras, teriam o aprofundamento dos fundamentos da educação; a pesquisa sobre uma 

escola concreta com alunos concretos e a experimentação de formas diversificadas de 

integração de conteúdos construindo um diálogo interdisciplinar, mais especificamente 

durante o período da formação inicial. Já o estudo contínuo dos objetos de conhecimento das 

disciplinas escolares, conforme as professoras, seria desenvolvido pelas e nas ações de 

formação continuada. 

Parece, então, que o desenho dessa polivalência plena apresentando-se como um devir 

se expressaria numa organização do trabalho pedagógico singular para construção da 

profissionalidade polivalente, desenho esse construído num movimento, nem sempre 
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harmonioso, com o instituído e o instituinte construído pelas professoras no dia a dia de seu 

exercício profissional. Com relação ao entendimento que elaboram as professoras sujeitos da 

pesquisa sobre essa organização do trabalho pedagógico, segundo elemento estruturante da 

construção da profissionalidade, analisaremos na seção a seguir. 

 

6.2 A organização do trabalho pedagógico 

 

 Villas Boas (2011) afirma que a organização do trabalho pedagógico na escola reflete 

as condições do trabalho dominantes no contexto do mundo do capitalismo com suas 

contradições características. Dessa forma, o modo como a escola se organiza em termos de 

distribuição de turmas por professor, a enturmação dos alunos, a definição dos horários e 

outras tarefas e as decisões administrativas e/ou pedagógicas tendem a expressar as relações 

pautadas por uma lógica capitalista que, às vezes, efetiva processos de hierarquização e 

exclusão. Nesse contexto, Freitas (2011) destaca que a função avaliação é inerente ao trabalho 

pedagógico realizado pelos docentes e pela escola como um todo, e tem sido influenciada por 

uma lógica de mercado na qual o mérito e a competição constituem princípios norteadores 

que se instituem como um modelo de verdade e justificam uma ação de responsabilização do 

trabalho docente.  

Com essas colocações iniciais queremos destacar que a organização do trabalho 

pedagógico como outro elemento estruturante da profissionalidade polivalente reflete essa 

marca mais geral das influências do mundo capitalista. Já vimos, tanto na análise sobre o 

elemento da relação escola e sociedade como no da relação professor-aluno, que as 

professoras constroem sentidos sobre a polivalência que se articulam ao reconhecimento das 

contradições das múltiplas determinações que o capital impõe ao seu trabalho polivalente.  

Essas contradições estão relacionadas ao projeto de formação que buscam construir 

para os seus alunos que pode estar marcado tanto por uma lógica de emancipação como pela 

redução às lógicas seletivas e excludentes que permeiam os espaços escolares. Em alguns 

casos, por exemplo, a afirmação da importância da apropriação de conteúdos curriculares 

esteve na fala de algumas professoras embasada pela justificativa de que seus alunos iriam 

“enfrentar” um vestibular ou porque necessitariam conseguir um posto de trabalho no 

mercado. Esse mesmo projeto estaria ainda referendando uma função social da escola e 

respondendo a contextos históricos, políticos e econômicos específicos. Contextos esses que 

interferem na formação, nas condições e na regulação do trabalho docente, a exemplo do que 
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foi comentado pelas professoras sobre a contratação e a diferenciação entre os professores 

polivalentes e os professores de matéria. 

Ressaltamos ainda que o elemento da organização do trabalho pedagógico, como 

categoria empírica surgida a partir das falas das professoras, se relaciona às funções 

pedagógicas e escolares inerentes à profissão, ou seja, reforça o contexto pedagógico de 

construção da profissionalidade no qual são definidas práticas e funções que dizem respeito 

aos professores e desvelam as práticas docentes tais como são concebidas e esperadas 

(PAGANINI-DA-SILVA, 2006). Porém, estas se apresentam de modo particular tanto no 

contexto de atendimento às especificidades da etapa inicial de escolarização como para a 

efetivação da polivalência, na qual esse mesmo atendimento se expressa com sentidos 

particulares. Dessa forma, podemos sintetizar como se apresenta a organização do trabalho 

pedagógico como um elemento estruturante da profissionalidade polivalente de acordo com o 

quadro abaixo:  

 

QUADRO Nº 06- SÍNTESE DO ELEMENTO ESTRUTURANTE 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

1 - Particularidade com a construção da base alfabética e a aquisição de conhecimentos básicos 
ligados às habilidades de leitura e de escrita por parte dos alunos. 

2 - O trabalho com as diversas áreas do currículo e a produção de uma integração curricular 
particular. 

2.1 - Pela via do trabalho com textos 
parecendo imprimir uma assimetria curricular 
dando centralidade à Língua Portuguesa 

2.2 - Pela via do trabalho por projetos e por um 
ensino temático dando ênfase a uma perspectiva 
metodológica. 

3 - O fator tempo na constituição da polivalente 

 

Tardif (2002) e Guathier et al. (2006) ao analisarem o trabalho docente argumentam 

que suas funções podem ser divididas em dois grandes grupos: um relacionado à matéria a ser 

ensinada e outro à interação com os alunos. Segundo Guathier et al. (op. cit.), a função 

relacionada à gestão da matéria diz respeito ao planejamento, ao ensino, à avaliação; já aquela 

relacionada às interações estabelecidas entre professor e aluno envolve a elaboração de regras 

para organizar um ambiente propício à aprendizagem. 

Tardif (2002) amplia a caracterização da gestão da matéria proposta por Guathier 

detalhando que, no processo de transmissão da matéria, o professor organiza o tempo 

pedagógico, a sequência dos conteúdos e o alcance das finalidades e das aprendizagens dos 

alunos. Já em relação à interação com alunos, Tardif aproxima-se da proposição de Guathier 

uma vez que indica que a organização dessa interação envolve a manutenção da disciplina e 
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ainda se configura numa ação de motivação. Na verdade, para Tardif, esses dois grandes 

grupos de funções não são elementos dissociados, mas constituem o próprio cerne da 

profissão docente (2002, p. 219). A fala apresentada a seguir parece sintetizar como se 

estruturariam tais funções pedagógicas no contexto de efetivação da polivalência que 

expressaria o trabalho com as diversas áreas do currículo. 

 

A partir do momento que ele vai vivenciar as diversas áreas do conhecimento 
a aprendizagem se torna mais significativa. Então assim, não é importante a 
gente seguir aqueles conteúdos, aquela sequencia de conteúdos, ate porque a 
gente vai procurar conteúdos que de certa forma eles estejam contextualizados 
naquela disciplina que a gente vai trabalhar. Um exemplo. disso: nessa 
semana vou trabalhar a letra S com os meninos. Porque eu trabalho com o 1° 
ano ciclo I. Como eu vou explorar matemática, geografia, ciências. Eu pensei 
em trabalhar o sistema solar, vem o S. Trabalhar os planetas, ai vem 
geografia. Dia, noite, movimento da terra. Matemática a questão da 
quantidade dos planetas, antes eram 9 agora são 8. Já vai entrar subtração e 
eles não nem perceberão que estarão ao mesmo tempo trabalhando a 
subtração.  

(PP, Magistério, cursando Pedagogia, 11 anos de magistério, RPA 03). 
 
 

Assim, tal elemento vem destacar a particularidade que os anos iniciais de 

escolaridade apresenta para a construção da base alfabética e a aquisição de conhecimentos 

básicos ligados às habilidades de leitura e de escrita por parte dos alunos. Embora reconheçam 

que a polivalência implica um trabalho com as diversas áreas de conhecimento, quanto à 

organização curricular e ao uso do tempo pedagógico, destacam o trabalho com a área de 

Língua Portuguesa, com foco nos processos de alfabetização. Dessa forma, o trabalho com as 

outras áreas, além de ficarem secundarizados, parecem assumir a identidade de estarem “a 

serviço de”, isto é, daquele trabalho pedagógico específico com a alfabetização. 

Esse aspecto é reforçado quando as professoras comentam que para dar conta da 

integração entre as diferentes disciplinas que têm de lecionar, recorrem ao trabalho com textos 

para assim fazer comentários sobre conteúdos das outras áreas de conhecimento. A 

proposição de trabalho com texto para a integração curricular parece expressar uma estratégia 

construída pelas professoras para atenuar o distanciamento da polivalência expressada pelo 

trabalho com todas as áreas curriculares e a sua redução a um trabalho focalizado na área de 

Língua Portuguesa.  

 
Acredito que a gente pode trabalhar as diversas áreas do conhecimento do 
currículo a partir do momento que a gente começa a contextualizar para a 
aprendizagem e tornar cada vez mais significativa. Então a letra S vai ser 
explorada no sistema Solar, num texto, vai ter matemática, vai estar em 
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geografia, historia. Enfim... Creio que é por aí que a gente consegue bom 
rendimento dos alunos.(grifos nossos) 

 (PP, Magistério, cursando Pedagogia, 11 anos de magistério, RPA 03). 
 

 
Destaca-se, nesse sentido, a existência de pesquisas que têm referendado a aquisição 

das habilidades da leitura e da escrita para se efetivar uma apropriação exitosa dos conteúdos 

das outras áreas de conhecimento, conforme os estudos já efetuados por Serafim (2007, 

2008), Antunes (2003) e outros. Vemos novamente que, nesse contexto, as professoras 

constroem a profissionalidade polivalente num movimento de integração e diálogo entre os 

saberes da prática e da teoria, tal como nos adverte Cunha (2006). Assim, elas parecem aderir 

a esta proposição teórico-investigativa – destacar o processo de aquisição das habilidades da 

leitura e da escrita para se efetivar uma apropriação exitosa dos conteúdos das outras áreas de 

conhecimento – e estabelecer práticas, tais como a de uso de texto para articular conteúdos de 

outras áreas de conhecimento, para assim referendá-la. 

Figura ainda no contexto de se estabelecer formas integrativas das diversas áreas do 

currículo na construção da polivalência a indicação do trabalho por projetos didáticos. Essa 

modalidade organizativa apresentou-se nas falas das professoras como uma alternativa 

pertinente para que viessem a desenvolver um trabalho integrativo e significativo com os 

conteúdos das diferentes áreas de conhecimento. Essa forma de trabalho foi defendida por 

contribuir para que uma visão global do aluno fosse possível, como também por apresentar 

condições para que as professoras pudessem selecionar conteúdos, realizar gradações, de 

modo a tratar de forma integrada um tema específico de trabalho. O ensino temático, 

necessariamente não ligado a um projeto mais amplo, mas ligado a um tema de interesse dos 

alunos também figurou nas falas das professoras como uma forma peculiar para elas 

construírem conhecimento com seus alunos, atendendo a suas especificidades de atuação 

polivalente. Alguns desses temas também estariam ligados às datas comemorativas do 

calendário letivo. 

 

Agora... tento equilibrar com Matemática e as outras áreas do 
conhecimento, Ciências, História, Geografia são... a gente trabalha em 
temas e assim, elas se articulam com Língua portuguesa. Porque à medida 
que você esta estudando um tema, lendo uma história, uma notícia, qualquer 
tipo de texto, gênero textual com os meninos, a gente está trabalhando o 
tema que é de uma área específica, seja de Ciências, História, Geografia. 

(PV, Magistério e Psicologia, Pós-graduada, 26 anos de magistério, RPA 
02) 
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Na realidade sempre procuro trabalhar algum tema. E a partir do tema vou 
explorar Ciências, Linguagem, dependendo do conteúdo, vou explorar 
Geografia. Normalmente, a gente trabalha na escola de um modo geral com 
os temas. Eles realmente vão ter essa preocupação.  

(PR, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 25 anos de magistério- RPA 
03) 

 

Nessa mesma direção, as professoras valeram-se, de forma recorrente, do uso do termo 

contextualização como uma forma particular de trabalharem com seus alunos nessa etapa de 

escolarização inicial, de forma a fomentar o ensino por temas ou por projetos didáticos. 

 
Acho que o professor ele tem que estar com esse primeiro conhecimento. 
Você vai lidar com todos os conhecimentos, se aprofundar e saber 
interligar, né? E com a realidade da criança. Porque a maneira que eu ensino 
aqui é diferente de outra comunidade, não vai ser do mesmo jeito, tem que 
adequar à realidade das crianças. 

(PT, formação e tempo de experiência não informados, RPA 01).  
 
 

Saber o conteúdo é importante, agora saber como chegar a cada aluno é 
mais importante ainda. Saber buscar do aluno, resgatar as vivências, para 
que essa vivência esteja atrelada ao conteúdo que você está ensinando.  

(PC, Magistério e Pedagogia, 17 anos de magistério, RPA 04) 

 

Mas também contextualizando os conteúdos das diversas áreas. Porque o 
que torna mais fácil, a aprendizagem significativa é a partir do momento 
que a gente começa a contextualizar. Tanto de Português, Matemática, 
História, Geografia, Ciências. A partir do momento que ele vai vivenciar as 
diversas áreas do conhecimento, a aprendizagem se torna mais significativa. 
Então, assim, não é importante a gente seguir aqueles conteúdos, aquela 
sequencia de conteúdos. Até porque a gente vai procurar conteúdos que de 
certa forma eles estejam contextualizados naquela disciplina que a gente vai 
trabalhar.  

(PP, Magistério, cursando Pedagogia, 11 anos de magistério). 
 

 

A proposição da integração curricular pela via do trabalho por projetos didáticos e a da 

contextualização como paradigma curricular embasam a noção de um ensino globalizado 

(SANTOMÉ, 1998) e tem sido objeto de estudo de várias pesquisas e práticas. Seus 

fundamentos datam da proposição escolanovista de que o aluno seria o centro do ensino e os 

conteúdos deveriam ganhar um sentido prático para a vida, rompendo assim com a lógica 

verbalista com ênfase na memorização e repetição de conteúdos, aspectos predominantes na 

escola tradicional. Esses mesmos princípios são revisitados no final dos anos de 1960 com o 

processo de massificação de ensino e a prerrogativa da educação popular e comunitária, de 
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modo a atender a uma concepção de educação integradora da vida e aos interesses das 

crianças dos meios populares com os conteúdos aos quais teriam acesso nas escolas.  

Assim, a noção de um ensino globalizado vem ganhando estofo a partir de muitas 

experiências que têm sido vivenciadas ao longo dos anos e em diversos países, a exemplo 

também da realidade brasileira. Um dado recente a esse respeito figura no texto dos subsídios 

para a elaboração da já citada Resolução nº 07/2010 (BRASIL, 2010) no que tange à 

indicação de diferentes formas de integração do currículo, no qual são sugeridos projetos de 

interdisciplinaridade com temas geradores formulados a partir de problemas da realidade; 

articulação de temas das áreas de conhecimentos a esses temas; o currículo em rede; a 

integração por conceitos-chaves ou conceitos-nucleares e questões culturais numa perspectiva 

transversal. Nesse mesmo documento, busca-se afirmar que com essa indicação não se 

pretende banalizar os conteúdos curriculares para os segmentos das camadas populares (p. 

21). Referenciadas pela perspectiva de Young (2007), essas orientações buscam destacar que 

tal articulação/integração curricular não pode prescindir de um estudo adequado dos 

conteúdos que só a escola, como instituição social transmissora do conhecimento acumulado 

da humanidade, diferentemente da família dos sujeitos, poderia assim o fazer, garantindo-se, 

assim, a não superficialidade ou esvaziamento teórico dos estudos dos conteúdos com uma 

contextualização que não avançasse para além dos saberes que os alunos já possuíam. 

Assim, na dinâmica entre o instituído e o instituinte nas políticas curriculares que 

norteiam a formação e o exercício profissional das professoras polivalentes, a 

contextualização ganharia, na fala das professoras, um sentido de ruptura com o currículo 

prescrito, matizado pelas narrativas/vivências dos alunos. Consideramos ainda que a 

perspectiva de integração curricular sob a qual as professoras constroem a polivalência 

apresenta a característica de se aproximar do discurso escolanovista, na medida em que as 

mesmas estariam colocando o aluno no centro de seu ensino para assim “extrair” os conteúdos 

curriculares significativos. Outro dado destacaria ainda que a noção de integração curricular 

referenciada pelas professoras parece estar baseada não na igualdade entre as disciplinas 

curriculares mas estaria submetida a uma assimetria curricular, na qual a área curricular da 

Língua Portuguesa tem a centralidade. 

Além desse aspecto, as professoras sujeito da pesquisa, para a efetivação da 

profissionalidade polivalente, parecem dar ênfase a uma perspectiva predominantemente 

metodológica, com a tônica posta no saber-fazer, ou seja, para as professoras seriam as 

atividades em si que garantiriam a integração entre os conteúdos. Esse último aspecto 

aproximaria suas práticas polivalentes da proposição curricular apresentada na Lei 5692/71, 
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segundo a qual o ensino de 1º grau seria organizado por atividades. O conceito de atividade, 

indicado no Parecer CFE nº 853/71 e na Resolução nº8/71, denota que a aprendizagem 

naquela etapa de ensino deveria ocorrer a partir de experiências concretas. 

É válido ressaltar que não é nosso propósito taxar as professoras por assumirem uma 

tendência unicamente escolanovista ou tecnicista para construírem a polivalência. Libâneo 

(1998) nos advertiu, já faz algum tempo, que na prática pedagógica docente convergem 

diferentes tendências que a embasam. As proposições tanto de Roldão (2010) como de Tardif 

(2002) vão nessa mesma direção e reforçam a ideia da natureza compósita dos saberes 

docentes. Nesse sentido, parece-nos de todo inadequado criar rótulos para tais professoras. O 

que queremos chamar atenção é para o fato de que os princípios curriculares e demais 

requerimentos estabelecidos para o exercício da professora polivalente, ao longo dos tempos, 

parecem assim influenciar a construção dos sentidos constitutivos da profissionalidade 

polivalente na relação dinâmica instituído-instituinte, a exemplo dos dispositivos legais e 

orientadores citados. 

Porém, observou-se que essas características do trabalho por projetos ou por temas e a 

relevância da contextualização, apesar de se configurarem como temáticas recorrentes nos 

grupos focais realizados, não foram referendadas por todos os seus integrantes. Na maioria 

dos casos, uma única professora fazia referência a esses elementos e nem sempre recebia uma 

confirmação das demais professoras participantes do grupo focal. Em alguns casos, também 

algumas professoras mencionaram a dificuldade que possuíam para desenvolver tal 

perspectiva de trabalho, citando dois principais motivos: o nível de aprendizagem e a 

indisciplina de seus alunos e a falta de apoio da escola e da rede de ensino. Essa característica 

reforçaria a marca da ambiguidade entre a afirmação de uma polivalência plena, pela via da 

integração dos conteúdos, e a sua efetivação concreta na construção cotidiana de suas práticas 

docentes. 

 

6.2.1 O fator tempo na construção da polivalência 

 

Outro elemento que configura a organização do trabalho pedagógico na relação com a 

construção da profissionalidade polivalente é o fator tempo. É válido ressaltarmos que o fator 

tempo pode ser considerado aspecto inerente ao trabalho docente, porque o profissional 

exerce a gestão do tempo para a pesquisa e preparo das aulas, para o ensino propriamente dito 

na sala de aula, assim como para lidar com demandas externas a ela, tal como já foi discutido 
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por Tardif (2002) e Guathier et al. (2006). Esse fator acaba, porém, ganhando dois 

significados diferentes nas falas das professoras no contexto da polivalência.  

Num primeiro momento, ele se apresenta com um sentido positivo quando as 

professoras indicaram que ele, o tempo, constitui um diferenciador do trabalho docente nos 

anos iniciais de escolarização pela organização curricular escolar instituir previamente apenas 

um professor por turma, possibilitando às profissionais passar mais tempo com os alunos e 

um acompanhamento gradual e contínuo das aprendizagens deles. 

Esse fato também foi identificado por Lima (2007) ao destacar a possibilidade 

temporal que a polivalência oferece ao professor para retomar conteúdos que não foram 

apreendidos pelo aluno ou mesmo trabalhar com diferentes áreas de forma simultânea. 

Atrelada a essa questão, os sujeitos da pesquisa de Lima indicaram a oportunidade de 

conviver por mais tempo com seus alunos e alunas e poder contribuir para a formação integral 

dos mesmos, requerendo do professor polivalente uma atitude flexível para ensinar e 

aprender. Esse aspecto foi referendado pelas professoras, como testemunham as falas a seguir: 

 

[...] eu particularmente tenho uma turma com crescimento legal, até porque 
já estou com ela há algum tempo. E aí a gente consegue dar continuidade a 
um trabalho, ver as dificuldades de um aluno, tentar trabalhar da melhor 
forma.  

(PI, 09 anos de magistério, Pedagogia e Serviço Social, RPA 05). 
 

Acho que é a questão do contato entre professor e aluno. Porque quando 
tem aquela quebra: professor de Português, professor de Matemática. Eu 
acho que eles têm aquele momento de adaptação, acho que quebra muita 
coisa. Com o passar do tempo ele vai reconhecendo e vai saber. Acho que 
isso é uma coisa que facilita, esse contato.  

(PX, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 20 anos de magistério, RPA 02). 
 

 

A ideia de um contato temporal específico sob o qual se estrutura a organização 

curricular escolar dos anos iniciais do Ensino Fundamental se faz presente na Resolução nº 

07/2010 que regulamenta as Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental atuais. Este 

contato temporal e as demandas dele decorrentes apresentam-se nesse documento como um 

princípio cujo objetivo seria garantir tanto a continuidade e o diálogo entre o trabalho escolar 

nos anos iniciais e os anos finais do Ensino Fundamental como atenuar as modificações no 

Ensino Fundamental resultantes da passagem do professor dito de referência de turma 

(professor polivalente) (anos iniciais) para os professores de matéria (anos finais). Porém, tal 

proposição é indicada de forma muito superficial nesse documento sem um maior 
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aprofundamento. Alguns países, a exemplo de Portugal e Suíça, têm procurado realizar 

práticas de constituírem uma formação generalista de base para o professor, com o objetivo de 

atenuar os problemas da transição dos anos iniciais aos anos finais da etapa de escolarização 

básica.  

 A despeito da positividade com a qual é vista, e de forma dominante, a 

disponibilidade de tempo para a relação com os alunos como atributo da polivalência, foi 

recorrente, na fala das professoras, o fator tempo se apresentar como um elemento de tensão, 

por vezes carregado de um teor negativo. Esse fator, na maioria dos casos, é visto como uma 

variável importante dada a peculiaridade de que se reveste o exercício da polivalência em 

relação à demanda de tempo adequado à pesquisa, à preparação e ao planejamento das 

atividades nas diversas áreas de conhecimento. A insuficiência de tempo para atender a tais 

necessidades foi bastante mencionada. 

Assim, a limitação na ação da professora que, sendo polivalente, leciona apenas 

algumas das áreas de conhecimento do currículo é tributada como consequência do tempo que 

dispõe para pesquisar, planejar e desenvolver as atividades docentes. Essa justificativa foi, 

muitas vezes, usada como recurso discursivo pelas professoras para explicar as dificuldades 

que possuem no exercício da polivalência. As frases abaixo apresentadas referendam este 

argumento: 

 

[...] Garantir ao professor polivalente que ele esteja 4 horas em sala de aula 
e 3h para planejar, 2h para estudar, isso poderia garantir a qualidade do 
ensino. Não vou colocar que isso salvaria, até porque passa por outras 
questões. Não é só o professor o culpado na aprendizagem, existem outras 
questões. Mas no exercício do professor se garantir que o professor tenha 
condição de trabalho estaria junto da formação de professor.  

(PR, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 25 anos de magistério - RPA 03). 
 

 
Só para enfatizar, a gente não tem tempo para planejar. Muitas aqui 
trabalham oito horas em sala de aula, oito horas com alunos. A gente não 
tem tempo para planejar. Quando a gente não pode estar planejando, a gente 
não pode estar estudando, não pode estar buscando, né?  

(PJ, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 13 anos de magistério - RPA 05). 
 
 

Santiago (1990) ao analisar a organização do tempo curricular nas escolas públicas de 

Pernambuco para atendimento às camadas populares no final dos anos 1980 já apontava a 



 186

influência da estrutura sócio-educacional na redução do tempo curricular67 e sua organização. 

Naquele período, o funcionamento da escola pública em quatro turnos, instrumento da política 

de expansão do ensino, expressa pela Lei n.º 5.692/71, foi o dispositivo legal que mais 

reduziu esse tempo.  

Infelizmente, apesar da proposição de ampliação progressiva da jornada de escolar 

estar sinalizada na LDB 9394/96, referendada pelo antigo Plano Nacional de Educação 

(PNE), Lei nº 10.172/2001, pelo Decreto 6094/2007, e em vias de ser incorporada se 

acontecer a aprovação do PLS 388/2007, projeto de lei que amplia a jornada diária escolar de 

800h para 960h de aula por ano, essa é uma realidade ainda bastante diversa no contexto da 

realidade educacional brasileira atual, pois varia de cidade a cidade e de região a região.  

Consideramos que mesmo que seja aprovada a ampliação da jornada escolar, os 

dispositivos citados não deixam muito claro quais serão seus efeitos diretos sobre a ampliação 

e a distribuição da jornada de trabalho docente. Somente com a lei do Piso Nacional do 

Salário docente – Lei nº 11.738 – é adotada a jornada mínima de 40h como critério para o seu 

pagamento e a indicação de que 1/3 dessa carga horária seja destinado ao planejamento das 

aulas sem, contudo, haver um detalhamento preciso de como essa distribuição iria se efetivar 

na prática.  

A tensão em relação ao fator tempo parece ter provocado a proposição de serem 

estabelecidos outros formatos da polivalência que viessem a atenuar a insuficiência de tempo 

para promover o desenvolvimento adequado daquelas dimensões do trabalho pedagógico 

específico com as áreas de conhecimento. Este aspecto reforça o que já discutimos em relação 

à posição que foi assumida por algumas professoras ao apontarem novos formatos de 

polivalência tanto ao elaborarem hipóteses sobre sua possível vivência ou por já os terem 

vivenciado em sua trajetória profissional. 

 

[...] É engraçado, ontem conversando com xxx, a gente tava pensando em 
coisas assim, experiências na rede de... em reuniões de coordenação 
pedagógica, o pessoal falando de suas experiências. Aí tem experiência de 
professores de escolas que fazem por área, então o professor, mesmo sendo 
polivalente, ele vai trabalhar Matemática e o outro Língua Portuguesa, outro 
História... A gente conversava sobre isso. Tentar fazer oficinas na escola, 
isso é uma coisa para o futuro. Não acontece na escola.  
(PV, Magistério e Psicologia, Pós-graduada, 26 anos de magistério RPA 02).  

 
 

                                                 
67 O tempo curricular é definido por Santiago (1990, p. 50) como “o instrumento básico da organização e do 

funcionamento da escola, pelo qual se faz o movimento de transmissão, ampliação e apropriação do saber”. 
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Percebemos, pela recorrência da discussão sobre possíveis outros formatos de 

polivalência, que esta discussão é articulada tanto com as questões relacionadas ao 

“domínio/aptidão” dos professores para o trato de determinadas áreas de conhecimento como 

também ao fator tempo. Foi interessante constatar a forma como o poder local, na rede 

municipal de ensino, e a política institucional da escola na qual uma das professoras 

participantes da pesquisa trabalhava, ao implantar um projeto de educação integral do governo 

federal68, pareceu fomentar uma outra visão sobre a polivalência. Dessa forma, a escola 

organizou suas atividades no projeto mediante a divisão curricular por áreas afins e por turno 

de trabalho, fazendo com que as áreas afins de Língua Portuguesa, História e Artes ficassem 

sob a responsabilidade de uma professora e as de Ciências e Matemática fossem ministradas 

por outra professora.  

A experiência específica nesse projeto fez com que as que o experimentaram 

defendessem outro formato de polivalência. A professora justifica a relevância dessa 

proposição, dentre outros motivos, por entender que ela pode ser uma alternativa para a 

insuficiência de tempo e por possibilitar o aprofundamento de estudos e preparo adequado das 

aulas nas cinco áreas curriculares. Porém, foi curioso observarmos que em outros dois grupos 

focais as professoras comentaram de suas experiências, inclusive em outra rede de ensino, em 

relação à vivência do que elas denominaram de “interclasse", conforme já indicamos 

anteriormente, porém, apesar de trazerem à memória tal experiência, não assumiram nem uma 

posição de defesa veemente nem de reprovação total sobre a instituição de outros formatos de 

polivalência. Na verdade, em alguns momentos, transmitiram certo sentimento de frustação ao 

comentarem das dificuldades estruturais para a efetivação dessa “interclasse”, aspecto 

bastante influenciado pela política adotada pela rede para esse fim, e que seria, segundo a 

visão das professoras, um dos complicadores para implementar tal proposta. 

 

Eu já trabalhei assim, na década de 80, que eu comecei em 80, e na escola 
em Tejipió eu ficava nas 3° séries com Ciências e Matemática. Já é um 
trabalho antigo e tinha muito resultado. 

(PL, Magistério (Graduação não informada), 31 anos de magistério – RPA 05). 
 

Eu era professor titular das 4 turmas. Então, outra professora trabalhava na 
perspectiva de alfabetização. Embora, quando a gente coloca alfabetização 
não é só leitura e escrita, é bem vasta. A gente compreende que ser 

                                                 
68 A professora fazia referência ao Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 

e pelo Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro de 2010. Ele integra as ações do Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE), como uma estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a 
organização curricular, na perspectiva da Educação Integral. 
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alfabetizado seria fazer a leitura de tudo que está posto, mas para a disciplina 
para o conteúdo da Língua Portuguesa. Então, como a colega tinha mais 
habilidade em trabalhar [alfabetização], ela trabalhava também com essas 4 
turminhas. A outra professora tinha mais habilidade para trabalhar com 
experiência, com toda essa questão, então ela ficava só com a disciplina 
Ciências. 

(PS, Magistério e Economia Doméstica, Pós-graduada, 29 anos de 
magistério, RPA 01). 

 

Nessa mesma linha as professoras também indicaram que a experimentação de novos 

formatos de polivalência foi uma decisão interna da escola a partir da política institucional 

que construíram como projeto político-pedagógico, reforçando que essa experimentação 

precisaria ter um apoio mais amplo da política do sistema de ensino. Esse aspecto nos fez 

ainda pensar sobre a necessidade da realização de estudos empíricos in loco para observamos 

se essa experimentação de outras formas de organização interna da polivalência é mais 

recorrente do que se imagina ser.  

 

Tem escolas na rede que não é mais assim. Internamente se fez uma 
dinâmica: vou trabalhar História e Geografia com todas as turmas; vou 
trabalhar Artes e Português com todas as turmas. Já existe essa experiência. 
Eu não tenho elementos para avaliar, mas sei que existe. 

 (PI, Magistério, Pedagogia e Serviço Social, 09 anos de magistério, RPA 05). 
 
 
PS: Na escola, tem ano que tem 2° série à tarde, não tem de manhã. Tem 
ano que tem 3° e 4° de tarde, mas não tem de manhã. Aí, como é que pode 
fazer interclasse assim? 3° e 4° série para ir se acostumando com a 5°série.  
PT: Porque só tinha uma 4° e uma 2, aí não fica... 
PS: Se fosse 3° e 4°, aí tudo bem. É melhor duas 4° ou então, duas 2°. Aí 
dá, mas não dá 2ª e 4ª series. É outro planejamento e ninguém pega.  

(Diálogo entre PS, Magistério e Economia Doméstica, Pós-graduada, 29 
anos de magistério e  

 PT, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 18 anos de magistério RPA 01). 
 

Diante do exposto, vemos que tanto a experimentação como as proposições de se 

estabelecerem novos formatos de polivalência se configurariam como estratégias que as 

professoras vêm construindo ou pensando sobre a polivalência por vislumbrarem, certamente, 

sua efetivação plena. Esse aspecto endossaria também a indicação de que essas profissionais 

constroem sua profissionalidade polivalente na dinâmica instituído-instituinte numa relação 

entre uma polivalência oficial e uma polivalência real. 

Ainda no âmbito da insuficiência de tempo e das interferências das políticas 

educacionais relacionadas ao exercício docente, a troca de conhecimentos entre os colegas foi 
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considerada de suma importância para a vivência da polivalência. Nesse sentido, o fator 

tempo novamente se apresenta através da indicação de que não há formas administrativas 

pertinentes que possibilitem um tempo adequado para a realização dessa troca entre os 

colegas dentro do espaço escolar. Quando isso é possibilitado, as professoras são unânimes 

em considerar tal resultado bastante positivo para o desenvolvimento do trabalho.  

 

[...] o que a gente busca na rede aqui é o espaço para discutir esse momento 
de escutar, ouvir, falar.  

(PA, anos de magistério – não informado – 1 ano e meio de experiência na 
RMER, Magistério e Pedagogia, RPA 04). 

 

É muito mais prático você pagar um profissional para está numa turma 
trabalhando vários conhecimentos do que você pagar vários profissionais 
específicos. Sai muito mais prático a gente está em sala de aula e trabalhar 
com diversas áreas do conhecimento. Não que vá acabar, ou seja, não é que 
o magistério vai acabar, acho que assim, deveria dar suporte, dar qualidade. 
Vejo outra rede, em escolas específicas, tentando suprir essa dificuldade 
que a gente está encontrando. Diante das dificuldades foi proposto o 
seguinte: cada professor da área vai dar o suporte aos professores em outro 
horário. Está com dificuldade em que? Geografia? Que conteúdo? Porque 
essa turma não conseguiu tais objetivos dessa área de Geografia, como foi 
trabalhado? Então tem sempre alguém que está dando suporte a gente. 

 (PP, Magistério, cursando Pedagogia, 11 anos de magistério) 
 

 
A questão da troca de conhecimentos entre colegas também se reflete na formação de 

um trabalho em equipe que atenuaria as dificuldades e as particularidades de cada professora 

para vivenciar a polivalência e experimentar agrupamentos diferenciados, seja para o trabalho 

com alunos em seus diferentes níveis de aprendizagem, seja para o estabelecimento de 

equipes de professores, constituindo-se, novamente, outros formatos de organização da 

polivalência. Esse aspecto endossaria a necessidade de se constituir uma política de formação 

continuada e de desenvolvimento profissional considerando a escola como um espaço peculiar 

de construção da profissão e de trabalho docente, garantindo-se assim momentos nas jornadas 

de trabalho para a promoção de troca de conhecimentos entre os pares. Essa característica já 

foi discutida por Nóvoa (1991) quando da sua proposição de um processo de 

profissionalização que garanta produzir-se o sujeito e produzir-se a escola. Nesta perspectiva, 

as professoras comentam das dificuldades que passam por não estar definida adequadamente 

pela RMER a alocação dos coordenadores pedagógicos nas instituições escolares, sentido 

assim a ausência dessa figura no trabalho pedagógico da escola para contribuir com o seu 

desenvolvimento profissional. 
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A importância dada à troca com os pares nos faz ainda destacar que a construção da 

profissionalidade polivalente se reveste de uma particularidade num processo de 

aprendizagem profissional singular. Nesse processo de aprendizagem profissional 

característico, as professores são implicadas em situações formais e não formais de 

aprendizagem nas quais experimentam e aprendem novas formas de pensar o ensino e a 

aprendizagem, bem como formas facilitadoras dessas suas próprias aprendizagens como 

profissionais. Essa particularidade também expressaria que as professoras, para darem conta 

das lacunas de aprendizagens dos conteúdos disciplinares e demais tensões para a efetivação 

de uma polivalência plena, necessitariam estabelecer relações mais próximas com os seus 

pares. As falas apresentadas a seguir referendam essa preocupação.  

 

Geralmente eu faço isso: ou estudo ou falo com um colega para ver se me 
ajuda naqueles conteúdos. 

(PF, Magistério e Licenciatura em Letras, Pós-graduada, 24 anos de 
magistério, RPA 06) 

 
 

Aprendi muito com minhas colegas. Assim... sempre que tenho dificuldade 
em trabalho com algum conteúdo.  
(PH, Magistério e Licenciada em História, 24anos de magistério – RPA 06)  

 

Então, precisa estar articulado e a gente na escola articula com o colega que 
tem mais conhecimento. 

(PS, Magistério e Economia Doméstica, Pós-graduada, 29 anos de magistério, 
RPA 01). 

 
 

Percebe-se nesse contexto que a construção da polivalência ganharia um caráter 

colaborativo. Assim, foi indicado que este caráter colaborativo precisaria se constituir num 

projeto político-pedagógico da rede de ensino de modo a se garantir tempos e espaços 

adequados para a produção efetiva de conhecimentos tanto das professoras como dos alunos, 

principalmente relacionados à apropriação de determinados conteúdos curriculares, para além 

daqueles que os sistemas de avaliação instituídos privilegiam. Nesse sentido, também foi 

sugerido por duas professoras em dois diferentes grupos focais o estabelecimento de um 

trabalho em equipe entre professores especialistas e professoras polivalentes. 

Em suma, o elemento da organização do trabalho pedagógico reconhece a função 

social da escola para a etapa inicial de formação dos sujeitos, a partir da construção da base 

alfabética e da aquisição da leitura, que são as características próprias de aprendizagens dos 

alunos nesse contexto. As professoras vão assim construindo estratégias que articulariam os 
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conhecimentos elaborados na prática e os conhecimentos teóricos apropriados como 

justificativas para as práticas que vão estabelecendo. Exemplo dessa característica foi a 

menção do uso de textos para integrar os conteúdos das demais áreas de conhecimentos. Essa 

estratégia teria para as professoras o objetivo de atenuar a tensão na qual se reveste a 

construção da polivalência entre a demanda profissional de atuar com as diversas áreas e a sua 

redução ou especialização no trato apenas com a área da Língua Portuguesa. 

O trabalho por projetos didáticos e com o ensino temático foi uma outra forma de 

organização do trabalho pedagógico referendada pelas professoras que caracterizaria este 

elemento estruturante da construção da profissionalidade polivalente. Através dessas duas 

modalidades organizativas, as professoras obteriam uma forma integradora das diferentes 

áreas de conhecimentos e assim se aproximariam de uma polivalência plena. Nesse mesmo 

contexto, a utilização do termo contextualização reforçaria esse trabalho integrador uma vez 

que este estabeleceria a integração dos conteúdos com as necessidades e os interesses de 

aprendizagens de seus alunos. Em ambos os casos, esses níveis de integração seriam baseadas 

por políticas curriculares e consequentemente por políticas de formação que influenciam de 

maneira particular os sentidos que são construídos pelas professoras na construção de sua 

profissionalidade no contexto da polivalência. 

Em relação ao fator tempo, na construção da polivalência, este ganha para as 

professoras dois sentidos diferentes. Um primeiro com teor positivo sob o qual se garantiria 

um aspecto diferenciador da identidade da professora polivalente dos demais professores dos 

outros níveis e etapas de ensino uma vez que é estabelecido um processo temporal singular 

com seus alunos. Esse processo temporal seria, então, um facilitador para o trato com os 

conteúdos e o acompanhamento das aprendizagens dos alunos. 

O outro sentido dado ao fator tempo teria uma carga negativa e expressaria a 

constatação de uma insuficiência de tempo e a produção de uma polivalência reduzida 

apresentando-se, nesse contexto, como obstáculo para a efetivação de uma polivalência plena 

e sua afirmação profissional. 

Essa situação de insuficiência de tempo desvelaria a marca de algumas lacunas 

relacionadas às condições de trabalho concretas ainda existentes no processo de 

profissionalização docente para os anos iniciais de escolarização. Essas condições dizem 

respeito à jornada de trabalho e às ações de desenvolvimento profissional em práticas de 

formação continuada em serviço dentro e fora das escolas. 

Figura ainda nessa condição de insuficiência de tempo a proposição de outros 

formatos da polivalência para que, ao se lidar com um número menor de disciplinas, as 
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professoras instituiriam um tempo mais adequado para planejar e mediar o ensino das áreas 

curriculares correspondentes. Nesse mesmo sentido da insuficiência de tempo e da proposição 

de outros formatos da polivalência, ocorre a indicação de que a troca de conhecimentos entre 

os colegas parece se apresentar como uma marca para a construção da polivalência. 

Essa troca de conhecimentos entre os pares nos fez inferir a existência de duas 

perspectivas como marcas peculiares de construção da polivalência. Uma perspectiva seria 

inerente à construção da profissionalidade docente, ao ser esta embasada por saberes 

profissionais passíveis de serem apropriados pelos sujeitos em situações formais e informais 

nas quais a escola é reafirmada como um dos espaços de construção da profissão. Assim 

sendo, a profissionalidade docente como um processo de aprendizagem profissional seria, 

então, reforçada por esta indicação da importância da troca de conhecimentos entre os 

colegas. A outra perspectiva parece denotar que esta troca é motivada pelo reconhecimento, 

por parte das professoras, de algumas lacunas na apropriação de certos conteúdos 

disciplinares e demais tensões para a efetivação de uma polivalência plena.  

Essas duas perspectivas fazem-nos ainda inferir que a construção da profissionalidade 

polivalente tende a ser estabelecida por um caráter colaborativo entre as professoras. Nesse 

mesmo contexto foi identificado um outro problema relacionado às condições de trabalho 

docente nos anos iniciais: a falta de coordenador pedagógico para apoiar e acompanhar o 

trabalho das professoras, endossando esse caráter colaborativo.  

Dessa forma, percebemos que a dinâmica instituído-instituinte, na configuração do 

elemento estruturante da organização do trabalho pedagógico, na construção da 

profissionalidade polivalente, é caracterizada por práticas de experimentação de outras 

perspectivas de trabalho com a polivalência e pela busca por justificativas pedagógicas 

embasadas, na maioria das vezes, pelas políticas curriculares, sendo ainda influenciadas pelas 

condições concretas de trabalho as quais as professoras têm acesso.  

 

6.3 A relação-professor aluno 

 

  De forma abrangente, a relação escola e sociedade como elemento estruturante da 

profissionalidade norteia as concepções sobre a função docente e a função da escola e sua 

relação com sociedade em suas múltiplas determinações promovendo uma organização do 

trabalho pedagógico peculiar no contexto da polivalência; esta, por sua vez, se materializa 

numa relação professor aluno também particular.  
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Assim, a discussão sobre o elemento da relação professor aluno vem destacar que esta, 

como um elemento estruturante da profissionalidade polivalente, figurou como um fio 

condutor dos demais elementos. Ela revelou-se como um elemento de afirmação positiva da 

polivalência uma vez que permitiria uma visão global dos seus alunos. Contudo, essa mesma 

relação, por vezes, produz certas reduções da polivalência desvelando assim algumas 

ambiguidades no seu processo de construção. O quadro abaixo nos fornece, então, uma visão 

panorâmica de como se caracteriza a relação professor aluno como um dos elementos 

estruturantes da profissionalidade polivalente. 

 

QUADRO Nº 07  

SÍNTESE DO ELEMENTO ESTRUTURANTE RELAÇÃO PROFESSOR ALUNO 

 

1 - Produção de uma afirmação positiva da polivalência x práticas de redução da polivalência 
2 - Reconhecimento de si como integrante de um projeto de formação cidadã dos alunos: 
2.1 - Trabalho com as 
famílias  

2.2 - Compromisso social e 
ético com as aprendizagens 
dos alunos. 

2.3 - Visão global de seus alunos 
 

3 - Ambiguidade entre uma profissionalidade restrita e uma profissionalidade extensa 
4 - Construção da noção de Polivalência ampliada 
4.1 - Trabalho cotidiano 
com os alunos 

4.2 - Dificuldades geradas 
pela indisciplina dos alunos 

4.3 - Mudanças societais, 
relacionadas à construção do 
conhecimento nos dias atuais e as 
políticas públicas. 

 

 

6.3.1 A afirmação positiva da polivalência x práticas de redução da polivalência  

 

A relação professor-aluno figurou nas falas das professoras como um elemento de 

defesa e afirmação positiva da própria natureza da polivalência, pois, para as professoras, a 

polivalência permite uma visão global de seus alunos de forma a atender às suas necessidades 

de aprendizagem. Nesse sentido, permite perceber a afinidade dos alunos e alunas com 

algumas áreas de conhecimento para assim explorar essa potencialidade, integrando-a aos 

conhecimentos das outras áreas e motivando-os no desenvolvimento do processo de ensino e 

de aprendizagem. Permite ainda “dosar”, segundo suas falas, os conteúdos em termos de 

ciclos de estudos, tendo em vista as especificidades das turmas que lecionam.  
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Enquanto ele (o aluno) está com a professora polivalente, a gente sempre 
está tentando valorizar o que ele sabe, tentar dá novas oportunidades. Fazer, 
se ele gostou de uma determinada área, trazer aquilo ali para outra área.  

(P1, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 13 anos de magistério) 
 

Por exemplo, tenho a preocupação de elaborar um planejamento semanal 
como trabalhar, como articular, por ser professora polivalente, como 
articular as disciplinas para um determinado conteúdo. A preocupação 
primeira é já ter o conhecimento prévio dessa demanda; que resultados eu 
teria diante da comunidade na qual eles vivem, das experiências vividas por 
esse grupo.  

(PS, Magistério e Economia Doméstica, Pós-graduada, 29 anos de 
magistério, RPA 01). 

 
Também a questão do conhecimento você sabe que o aluno tem uma 
tendência maior, né? Você não vê o aluno partido, você conhece ele como 
um todo. 

(PA, Magistério e Pedagogia, tempo de magistério não informado, 
 1 ano e meio na RMER, RPA 04). 

 
 

Consideramos que as ações descritas pelas professoras são funções pedagógicas 

inerentes à ação docente, tal como já vimos em Tardif (2002) e Guathier et al. (2006), no 

contexto da polivalência as funções pedagógicas são orientadas por uma relação professor-

aluno que ganha sentido por ser marcada por um compromisso social mais amplo que 

extrapolaria o âmbito do ensino dos conteúdos em si.  

A esse respeito, a fala das professoras participantes sinaliza o reconhecimento de que o 

fato do professor polivalente lidar com a fase inicial de formação humana e cidadã de seus 

alunos requer dele, de um lado, um compromisso com a ampliação das oportunidades de 

aprendizagem e, por outro, com o fornecimento de subsídios para a participação cidadã crítica 

a partir do projeto de educação e de sociedade que acredita estar construindo para seus alunos. 

O diálogo entre essas duas professoras expressa esse argumento: 

 
PM: A minha preocupação era: qual a semente que vou deixar p meu aluno?  
PI: Essa marca então ela é construída. Ele (o aluno) passou por você, algo 
ficou nele e isso vai aparecer em algum momento da vida dele. 

(Diálogo entre PM, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 31 anos de 
magistério e PI, Magistério, Pedagogia e Serviço Social, 09 anos de 

magistério, RPA 05). 
 

Cada um tem que ver qual o seu papel, educar minha gente é para sempre. 
Você se aposenta, mas a pessoa que passou pela sua mão, pela sua aula, 
pela sua sala, vai lembrar de você para sempre. 

(PN, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 16 anos de magistério, RPA 
05) 

Quando vou selecionar esse conteúdo eu não tô (Sic) dizendo que meu 
aluno por ser de classe popular ele não vai ter acesso a tal conteúdo e tal 
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conteúdo, eu vou trabalhar com ele Portinari, se eu tenho competência. Se 
eu não tivesse teria que ver alguém para formar nele essa competência. 
Então, ele tem que ter direito, tem que ter acesso. 

(PR, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 25 anos de magistério, RPA 03). 
 

  

Nesse contexto, a polivalência diria respeito ainda à especificidade do trabalho com as 

famílias, uma vez que os alunos, por serem crianças pequenas, não respondem por seus atos, 

tendo assim a família e/ou seus responsáveis legais como seu representante. Na análise de 

Sacrístan (1995), aquelas funções pedagógicas que dizem respeito às funções de gestão da 

matéria e das interações com os alunos podem caracterizar práticas didáticas que são de 

responsabilidade imediata e direta dos professores. Elas contemplariam a dimensão técnica do 

trabalho docente, recebendo influências de uma comunicação interpessoal construída de 

forma estrita à sala de aula (SACRISTÁN, 1999). Porém, essas práticas didáticas estão apenas 

num nível no qual se encontra a prática do professor, e nesse contexto as especificidades de 

trabalho com a família podem ser consideradas como uma prática concorrente. Para Sacristan 

(op. cit.), as práticas concorrentes constituem atividades fora do sistema escolar, mas que 

exercem influência direta sobre a função dos professores. 

Nesse sentido, as famílias se fazem presentes nas escolhas didáticas e pedagógicas do 

professor, uma vez que, mesmo não estando fisicamente nas salas de aula e na escola o tempo 

todo, na maioria das vezes, o professor as toma como referência ao desenvolver o trabalho 

com seu aluno, que necessita do papel social da família em seu processo de escolarização. É 

nessa perspectiva que Perez Gomes (2000) fala de um encontro de culturas na sala de aula. As 

falas apresentadas a seguir ratificam este aspecto: 

 

Eu lembro uma vez uma mãe chegou pra mim e fui falar do filho que estava 
sem fazer nada, [Ela me disse]: quando ele passa do portão da escola ele é 
seu. Eu disse, não, aqui na sala de aula está a criança e está a família dela 
junto. Eu acho que assim, a gente não deixa de levar com a gente o que é 
próprio da gente. Por isso precisa desse relacionamento família e escola. 
Que não seja aquela coisa contra a escola, contra família, que seja de 
compartilhar de parceria. Porque a gente sabendo quem é essa família, 
quem é essa comunidade ajuda pra caramba (sic). 
(P1, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 15 anos de magistério) 

 
As pessoas que chamei, elas não sabem ler, a família não sabe ler, quando 
sabe não valoriza, essa desvalorização na família anterior. Então, educação 
de geração em geração fica sendo uma coisa de segundo plano. 

(PA, anos de magistério – não informado – 1 ano e meio de experiência na 
RMER, Magistério e Pedagogia, RPA 04). 
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Diante do exposto, infere-se que na construção da profissionalidade polivalente, as 

professoras buscam estabelecer, no contexto pedagógico, conforme a proposição de Paganini-

da-Silva (2006), práticas de modo a atender às particularidades da relação de um professor 

que atua com alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, ao mesmo tempo em que, no 

contexto sociocultural, a construção da profissionalidade polivalente recebe a marca da 

influência da relação estabelecida com as famílias de seus alunos.  

Estas características apontadas anteriormente parecem reforçar a concepção de que a 

docência na fase inicial da escolarização baseia-se, predominantemente, na dupla função do 

trabalho educativo de instruir e educar, conforme aponta Masjoan (1974), citado por Séron 

(1999). Essa dupla função parece dar margem, por vezes, a visões equivocadas sobre a relação 

afetiva inerente à relação professor-aluno, pautada na naturalização de uma afetividade de que 

seria dotada a mulher professora, e estaria imbricada também a discursos que tendem a 

reforçar a ideia de que não seriam necessárias habilidades e competências técnicas 

especializadas para o exercício da docência. Em contraposição a tal perspectiva, Lopes (2001) 

destaca que as características femininas da sensibilidade e do envolvimento emocional, 

“pautadas pela lógica do amor”, contribuiriam para um reconhecimento mútuo e um 

comprometimento solidário entre professores, alunos e seus pares, tendendo assim para uma 

crítica mais ampla do profissional sobre as implicações de sua participação num projeto 

educativo social. 

Nesse contexto, a interação direta com o aluno faz com que a professora polivalente 

estabeleça uma relação de empatia, colocando-se no lugar do aluno para assim escolher 

objetivos e procedimentos de modo a alcançar uma forma fácil de ensinar. É curioso comentar 

a metáfora do espelho69 utilizada como instrumento de retórica por uma das professoras 

participantes da pesquisa ao buscar objetivar sua afirmação de que precisa se colocar no lugar 

de seu aluno.  

Para Batista Neto (2006c, p. 167), a relação professor-aluno é um elemento central da 

relação pedagógica que constitui a instituição escolar. Tal relação pedagógica expressa uma 

relação entre sujeitos pedagógicos e o conhecimento, podendo apresentar características 

variadas de acordo com a etapa de ensino na qual se realiza. Esse pesquisador considera que, 

no caso dos anos iniciais do Ensino Fundamental, existir um só professor atuando junto ao 

grupo classe, a relação professor-aluno pode ser definida como estrita. Desse modo, existe 

nessa relação um tipo de configuração de assimetria e, consequentemente, expectativas de 

                                                 
69 Expressão usada por uma professora de uma escola da RPA 04 durante a realização do grupo focal. 
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ambos os sujeitos pedagógicos expressadas em comportamentos e atitudes a serem 

construídos nos alunos pela ação organizativa do processo de ensino e aprendizagem. Tais 

argumentos reforçam a compreensão de que a identificação da relação professor-aluno como 

elemento estruturante da profissionalidade polivalente nos permite perceber as peculiaridades 

do atendimento a um projeto de educabilidade em nível macro e um projeto educativo 

assumido pelo profissional, inspirado em fundamentos pedagógicos e materializado por 

formas organizativas próprias. Os dados nos revelam ainda mais características da relação 

entre professor e aluno como um elemento estruturante da profissionalidade polivalente. 

Assim, consideramos que esta relação faz com que a profissionalidade polivalente se 

apresente de forma ambígua. Embora as professoras se apresentem como docentes de várias 

áreas do currículo dão à ênfase a uma área do conhecimento70. Dessa forma, quando falam 

sobre a polivalência a caracterizam pelo trabalho que realizam com todas as áreas de 

conhecimento, contudo, dão ênfase ao trabalho com a área de Língua Portuguesa devido, 

exatamente, ao perfil de aluno com o qual se relaciona. Parece-nos, então, que a relação 

professor aluno justifica a opção por essa restrição curricular para atenuar aquela 

ambiguidade. 

Outro dado de frequência recorrente observado nas falas dos sujeitos participantes dos 

grupos focais: a divisão das professoras em duas posições levantadas. Uma afirma 

positivamente a polivalência como possibilidade de atendimento integral ao aluno e do 

trabalho com as diversas áreas de conhecimento e outra minimizaria a abrangência da 

polivalência em razão das condições de trabalho de que dispõem as professoras, associadas às 

condições de aprendizagens dos alunos. Assim, o fato de seus alunos ainda não dominarem o 

sistema de escrita alfabética e as habilidades de leitura e cálculo as fazem priorizar o trabalho 

com Língua Portuguesa e Matemática reduzindo-se assim aquela indicação de que o que 

caracterizaria a polivalência seria trabalho que realizam com todas as áreas de conhecimento. 

Por outro lado, pela responsabilidade que têm em ampliar o conhecimento desses alunos, 

reconhecem o dever de lhes dar acesso às outras áreas de conhecimento. Destacamos que essa 

característica se apresentou tanto nas falas das professoras que lecionavam nos anos 

correspondentes ao ciclo inicial de alfabetização (os três primeiros anos) como nas das 

professoras que lecionavam nos demais anos de estudo. Sentidos do tipo como esse que é 

                                                 
70 Embora as professoras comentem que trabalham mais com o ensino de Língua Portuguesa e Matemática, na 

maioria de suas indicações quanto à redução da polivalência elas fazem referência, de forma mais 
predominante, à área de Língua Portuguesa. 
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apontada por duas professoras do grupo focal realizado numa escola da RPA 03 foram assim 

recorrentes nos demais grupos focais:  

 

Acho que o aluno tem que ter acesso ao conteúdo. A gente tem que garantir 
esse conteúdo para os alunos, mas acho que tem que saber a hora que você 
vai fazer isso e como vai fazer isso.  
(PR, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 25 anos de magistério, RPA 03) 

 

[...] o aluno precisa, a gente não pode tirar o direito dele de ter certos 
conteúdos, pode não ser importante para a vida dele no dia a dia, mas 
futuramente vai ser. A vida da gente passa por concurso, vestibular, essas 
coisas. Por experiência própria digo que teve conteúdo no vestibular que 
nunca vi na vida. Não foi transmitido para mim. Acho também importante a 
gente não tirar esse direito. 

(PQ, Magistério, cursando Pedagogia, 08 anos de magistério, RPA 03) 
 

 

Contudo, também foi recorrente a indicação da relevância do ensino de Língua 

Portuguesa em detrimento das demais áreas do currículo sob a justificativa das necessidades 

de aprendizagens dos alunos naquela área, tal como vemos nas falas das professoras a seguir. 

 

Não sei se é por conta dessa questão da alfabetização, os alunos têm muita 
dificuldade, eu também me apego muito a Língua Portuguesa. 

(PX, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 20 anos de magistério, RPA 02). 
 
Assim, essas são as minhas dificuldades que encontro nesse exercício da 
polivalência., a gente tenta fazer o melhor, mas nem sempre aquilo que a 
gente considera melhor possa ser que não seja melhor para o aluno. Porque 
a gente está sempre priorizando Português e Matemática. Sempre tentando 
alfabetizar alunos que chegam no 1ª ano sem saber ler e escrever. Isso nos 
angustia porque a gente está querendo tentar fazer com que aquele aluno 
adquira os conhecimentos de Língua Portuguesa, de alfabetização. Mas 
muitas vezes a gente não consegue isso é uma dificuldade enorme.  

(PC, Magistério e Pedagogia, 17 anos de magistério, RPA 04). 
 
 

É válido ressaltarmos que essa característica do ensino do sistema de escrita alfabética 

e as habilidades de leitura e cálculo como uma base de conhecimento no processo de iniciação 

da escolarização foi construída historicamente no processo de institucionalização da escola 

para o projeto de educabilidade inicial dos Estados modernos. Conforme já indicamos, na 

França, por exemplo, o professor dos anos iniciais de escolarização deveria possibilitar um 

“núcleo duro”, composto de aprendizagens fundamentais da leitura, escrita e conta, e somente 

muitos anos depois foi que outros domínios de conhecimentos (história, geografia, ciências, 
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etc.) foram acrescentados ao “núcleo duro”. Aqui no Brasil o modelo adotado não fugiu a essa 

regra e se refletiu no próprio formato de instituição das escolas normais, nas quais, 

inicialmente, o currículo de formação era muito próximo do currículo e dos conteúdos de 

ensino das duas grandes áreas da Língua Portuguesa e da Matemática. 71. 

Recentemente, o preceito da satisfação das necessidades básicas de aprendizagem 

figurara claramente no Plano Decenal de Educação para Todos, elaborado pelo MEC em 

1993, conforme já comentamos. Algumas de suas proposições foram contempladas na LDB, 

Lei nº 9394/96, e, dado o fato do problema da erradicação do analfabetismo e da 

universalização da educação básica com qualidade ainda não estar plenamente sanado na 

realidade brasileira, tal prerrogativa aparece de forma subliminar no conjunto de dispositivos 

legais e orientadores: decretos, resoluções e sistemas avaliativos gerados após esse período. 

Além disso, segundo Nogueira (2001), as influências internacionais, aliadas às 

reivindicações dos movimentos associativos docente e estudantil construíram um consenso 

em torno da “centralidade na Educação Básica”, aí incluída a demanda sobre os professores 

de uma postura diferenciada ao se relacionarem com os alunos. Nessa mesma direção, muitos 

dos programas e projetos que foram financiados pelo Banco Mundial conferiram uma ênfase 

especial à formação de professores, principalmente a formação em serviço embora sob uma 

lógica do treinamento, conforme nos indicam Oliveira e Fonseca (2011), fazendo com que 

seus preceitos fossem disseminados. Um dos exemplos dessa disseminação seria o encontrado 

no estudo produzido por Carnoy (1992) para o UNICEF, citado por estas mesmas autoras. 

Nesse estudo, Carnoy faz uso do argumento de que quanto maior for o número de pessoas que 

                                                 
71 Essas indicações demonstram ainda o duplo movimento de constituição de uma área de conhecimento em uma 
disciplina escolar: o de mudanças no próprio seio da área definindo novos conceitos e abordagens e o de 
influência das políticas curriculares que também realizam uma seleção peculiar de conteúdos conceitos e 
metodologias. Em suma, Batista Neto (2000) destaca que uma área de conhecimento de constitui enquanto 
disciplinar curricular como resultante de “retraduções do saber científico que se processam pelo trabalho de 
distintos atores sociais e pedagógicos.”(p.17). Tomando a História como exemplo, Batista Neto( op. cit) nos 
indica que esta, surgiu como disciplina curricular no contexto da organização dos sistemas públicos de ensino 
sob a influência das lutas burguesas originadas no século XVIII e fundamentam os movimentos históricos de 
constituição dos Estados-Nação. A História, assim, integraria o movimento de uma “pedagogia do cidadão”, ao 
buscar no passado uma “base comum” para formação de uma nacionalidade. Sofrerá, posteriormente, os 
desdobramentos do debate entre aqueles que defendiam um ensino humanístico-literário e aqueles que 
defendiam um caráter mais “científico” para a formação escolar. Por esse motivo, durante um longo período a 
História estaria relacionada ao ensino do Latim e somente no século XX é que a tal formação científica escolar 
seria ampliada. Contudo, não se observou grandes rupturas no seu ensino, a despeito dessa orientação científica 
propalada, havia uma pouca distinção entre as idéias morais e das idéias históricas para a formação da identidade 
nacional e do desenvolvimento do papel civilizatório sob forte influência religiosa. Já nos anos 1970 a História 
como disciplina curricular sofrerá uma outra significativa mudança quando da implementação da Lei nº 5692/71 
que ao dar destaque aos conteúdos técnicos de cunho prático, utilitário e experimental, diminuiu a formação 
geral do aluno construída por meio dos conhecimentos sobre o meio social, econômico, político e cultural, 
substituindo e descaracterizando o ensino de História, juntamente, com o de Geografia, pela área de Estudos 
Sociais.  
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souber ler, escrever e calcular, mais o conhecimento pode ser facilmente disseminado e 

acumulado pela sociedade e assim esta se desenvolveria de forma sustentável.  

As características apontadas acima nos fazem inferir que a tendência por privilegiar o 

ensino da leitura, da escrita e do cálculo, previsto para essa fase de escolarização dos alunos, 

não pode ser vista apenas pela ótica da relação das professoras com seus alunos nem 

tampouco do ensino e da aprendizagem de conteúdos curriculares, mas pode também refletir 

as influências/diretrizes das políticas educacionais pelas quais se busca orientar a prática do 

professorado. Assim, é em interface com a relação professor aluno, com a relação do docente 

com os conteúdos de ensino e de aprendizagem e com as diretrizes de políticas educacionais 

que as professoras configurariam uma forma própria de construção de sua profissionalidade 

polivalente. Essa proposição reforça a perspectiva de Paganini-da-Silva (2006) segundo a qual 

existe um contexto sócio-político-cultural de constituição da profissionalidade docente. No 

caso das professoras polivalentes, estas recebem influências dos valores e conteúdos 

estabelecidos para a educação básica, de forma geral, e, em particular, para a etapa do Ensino 

Fundamental. 

Percebemos, dessa forma, que para dar consequência à dupla questão que se configura 

entre o trabalhar com o que é socialmente definido como as aprendizagens necessárias para 

seus alunos e a afirmação da polivalência pelo trabalho com as diversas áreas de 

conhecimento, as professoras sujeitos da pesquisa parecem lidar com uma tensão que se 

apresenta sob duas formas: uma que se apresentaria no plano mais discursivo, ou seja, pela 

defesa de uma ideia, e outra pela descrição de uma ação pedagógica muito singular por ela 

desenvolvida. Porém, ambas parecem reforçar a prevalência do ensino de Língua Portuguesa 

em detrimento às demais áreas de conhecimento, inclusive da própria Matemática.  

Tais formas se assentam de uma dupla estratégia didática. A primeira consiste em 

afirmar que sem o domínio da língua materna os alunos não poderiam, por exemplo, acessar 

conteúdos de História e Geografia, aí a importância de consolidar esse domínio. A segunda 

diz respeito a apontar a importância do uso do trabalho com textos para “extrair” deles 

conteúdos de Ciências, Geografia, História, Artes e etc. Essa segunda estratégia foi 

referenciada por diferentes professoras, em diferentes grupos focais, a exemplo dos extratos 

que se seguem: 

 
Eu deixo eles fazerem a semana. Quando isso não acontece, aí eu trabalho 
com textos. Programado, livros, o que a gente tem é o acervo de livros 
didáticos. A gente é polivalente mesmo. A gente puxa aqui puxa ali. Aí dali 
daquele texto eu já tiro o conteúdo: geografia que to trabalhando, história, 
ciências. Eu contextualizo tudo, as disciplinas.  
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(PF, Magistério e Licenciada em Geografia, Pós-graduada, 15 anos de 
magistério, RPA 06) 

 

As facilidades são algumas: você conhecer seu aluno como um todo, porque 
tem a interdisciplinaridade agora... Então, você está dando historia, está 
dando ciências, de repente está num texto. Você lembra o que a gente deu 
em ética? Em português? Então a gente faz aquela ponte, isso para mim é 
uma facilidade  

(PA, anos de magistério – não informado – 1 ano e meio de experiência na 
RMER, Magistério e Pedagogia, RPA 04). 

 
Agora tento equilibrar com matemática e as outras áreas do conhecimento, 
ciências, história, geografia são.., A gente trabalha em temas e assim, elas se 
articulam com língua portuguesa. Porque à medida que você esta estudando 
um tema, lendo uma historia, uma noticia, qualquer tipo de texto, gênero de 
texto com os meninos, a gente está trabalhando o tema que é de uma área 
especifica, seja de ciências, historia, geografia  

(PV, Magistério e Psicologia, Pós-graduada, 26 anos de magistério, RPA 01).  
 
Essa segunda forma de lidar com essa tensão nos faz inferir que as professoras em 

suas ações pedagógicas desenvolveram estratégias para se relacionar com a tensão entre 

trabalhar com o que é tido como necessário para seus alunos, o que, de certa forma, tem 

levado a formas reduzidas da polivalência e à afirmação da polivalência pelo trabalho com as 

diversas áreas de conhecimento.  

Esses foram, então, recursos discursivos acionados durante os grupos focais dos quais 

as professoras se valeram para afirmar positivamente a polivalência. Esses recursos parecem 

revelar que as professoras constroem a polivalência numa contradição contínua entre a 

possibilidade de sua afirmação pela via do reforço de sua profissionalização72, inclusive 

reafirmando sua profissionalidade científica73, e o modo restrito com que a traduzem em suas 

práticas cotidianas. Essa característica conota, de toda evidência, um elemento de tensão 

presente no modo como a polivalência é vivida pelos sujeitos da pesquisa. As falas transcritas 

a seguir permitiriam sustentar essa afirmação: 

 

O professor tem que buscar, tem que ir a campo, buscar e fazer que 
realmente seja a aula. Embora que a gente tenha todos esses problemas que 

                                                 
72 Uma vez que ao reconhecer que a qualificação e a habilitação para a atuação profissional as definem, na 

carreira docente, como uma professora que lecionará diversas disciplinas, denotam que essa é para elas uma 
questão aparentemente pacífica e resolvida. 

73 Dubar (1997) define como profissionalidade científica a “qualificação jurídica atestada e hierarquizada pelos 
títulos escolares”. No caso dos professores polivalentes, esta é conferida pela habilitação a ensinar outorgada 
pelo curso de Pedagogia, mas também, de acordo com a LDB vigente, pela habilitação mínima conferida por 
curso em nível médio na modalidade normal. Em ambos os cursos é definido a priori que os professores por 
eles formados estão habilitados a lecionarem diversas disciplinas do currículo da educação básica, sendo o 
professor de referência de um grupo-classe. 
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xxxx falou, até mais, mas essa polivalência a gente tem que buscar. Mesmo 
não gostando de certas disciplinas, eu tive que procurá-la.  

(PL, Magistério (Graduação não informada), 31 anos de magistério – RPA 05). 
 

 
Eu acho que assim. O que é que facilita o trabalho da gente nas séries 
iniciais, com os anos iniciais? É justamente essa visão global que só quem 
vai ter é o polivalente. 

(P3, Pedagogia e Pós-graduada, 2 anos de magistério) 

 

Em relação à qualificação, as professoras fazem referência ao diferencial de seus 

currículos de formação tanto nos cursos de Pedagogia como nos de nível médio na 

modalidade normal para sustentar a afirmação de que estão preparadas para uma atuação que 

possibilita não somente o tratamento integrado de diversas disciplinas como também a 

construção de uma visão global de seus alunos (o todo do aluno e o aluno no seu todo).  

Nesse sentido, as professoras operam com uma lógica de positivação da polivalência. 

No caso da formação através do curso de Pedagogia, tem destaque na fala das professoras o 

estudo dos fundamentos da educação, constituindo-se num diferencial importante para a 

caracterização da polivalência. Afirmam as professoras que o estudo dos fundamentos da 

educação forneceu uma base sólida para a construção de uma visão global do aluno, articulada 

também a uma visão social ampla, refletindo o papel da educação escolar na sociedade. Esse 

aspecto foi justificado ainda, em vários momentos das interações das professoras, por meio da 

comparação entre os currículos do curso de Pedagogia com o das demais licenciaturas.  

Para as professoras, os currículos das licenciaturas, por se centrarem no domínio de 

conhecimentos de uma dada área, privariam a formação docente dessa visão global. Em 

contrapartida, afirmam que tal requisito é possibilitado com a organização dos cursos de 

Pedagogia, que atenderiam a contento às especificidades da polivalência.  

 

Aí é que está, porque eu acho que o curso de Pedagogia se diferencia dos 
demais por ele ter essa visão geral e que não impede da gente delimitar em 
algumas disciplinas. Mas é uma visão geral, pois a gente trabalha com a 
formação inicial. Então eu acho que a gente precisa dessa visão geral, que 
as licenciaturas não contemplam.  
(P1, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 15 anos de magistério) 

 

No que se refere à proposição da experimentação e da pesquisa, as professoras 

procuram desenvolver um trabalho por projetos ou temas como uma possibilidade para se 

atenuar as dificuldades que as mesmas têm de integrar as diferentes áreas de conhecimento, 

minimizando inclusive a tensão pela qual, muitas vezes, passam quando têm que atender às 
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necessidades de aprendizagens específicas de seus alunos e de dar conta conceitualmente dos 

diferentes conteúdos das áreas curriculares. Em alguns casos, tal realização chegaria a gerar 

uma atitude de afirmação e um sentimento de satisfação com o seu fazer docente cotidiano. 

 
Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é com projetos. Estar sempre 
antenada com o que tem ai. Atividades que a gente possa trabalhar com o 
aluno complementando o que a gente possa fazer em sala de aula através de 
projetos didáticos. Isso é uma coisa que constantemente eu venho 
estimulando, no geral.  

(PI, 09 anos de magistério, Pedagogia e Serviço Social, RPA 05) 
 

Então o professor tem que ver como é que vai ser trabalhado essa questão. E 
a questão... das áreas do conhecimento, como a colega ali falou. Eu também 
gosto muito de trabalhar com os projetos. [...] A gente não vai dar conta de 
toda uma estrutura que é muito maior. A gente, como professor, também está 
sempre pesquisando para dar continuidade, também.  

(PJ, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 13 anos de magistério - RPA 
05). 

Mas quando a gente trabalha temas transversais eu tento associar, adaptar ao 
conteúdo, à questão da cidadania, do preconceito, da violência em sala de 
aula, da comunidade. Tento adaptar o conteúdo de Português, Geografia, 
Matemática.  

(PS, Magistério e Economia Doméstica, Pós-graduada, 29 anos de magistério, 
RPA 01). 

 
 

Os aspectos positivos observados pelas professoras no trabalho com projetos didáticos 

parece ainda ganhar um sentido de profissionalismo, pois se constituiriam como uma ação de 

reconhecimento do status social do docente através de sua socialização/divulgação, seja no 

próprio espaço escolar, seja em eventos científicos. 

 

Só para complementar a questão do projeto didático. Acho que também 
uma questão importante é dar visibilidade ao nosso trabalho. Quando a gente 
tem um produto final, seja um livro, seja a montagem de uma peça, seja uma 
exposição ou o que quer que seja, a gente consegue ter etapas cumpridas. Os 
meninos também participam. A gente tem um produto que pode andar, tanto 
interno quanto externamente. Então a experiência com os projetos é 
importante para dar visibilidade ao trabalho da gente, pra gente conseguir 
divulgar nossas experiências fora da escola.  

(PI, Magistério, Pedagogia e Serviço Social, 09 anos de magistério, RPA 
05). 

 
[...] a gente fez um trabalho ano passado e eu escrevi na SBPC. Eu e mais 
duas professoras. Na hora que foi aprovado, disse que não ia apresentar, até 
porque eu ia apresentar um outro trabalho em Salvador, no mesmo mês. 
Incentivei uma professora colega minha até porque ela fazia parte do 
trabalho. Convenci, a Prefeitura custeou. Ela voltou encantada. Ela se achava 
incapaz para apresentar um trabalho. Ela faz um trabalho muito bom na sala 
de aula, mas nunca quis divulgar. [...] Ela voltou encantada. Já querendo, 
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registrando toda prática dela para pode ir para a SBPC de novo. Eu comecei 
agora você termina. Ela está lá empolgada. Porque muitas vezes o professor 
faz coisas muito boas na sala de aula e acha que faz coisa simples. Faz um 
feijão com arroz. É comum demais. É muito boa e tem que ser divulgada.  

(PB, Magistério e Pedagogia, Pós-graduação, 20 anos de experiência, RPA 04). 
 

 

Em suma, a relação professor aluno nortearia uma busca por atender aos interesses e 

às necessidades de aprendizagens dos alunos por meio da articulação/integração tantos dos 

conteúdos das áreas do currículo como com a realidade e interesses dos alunos reforçando 

assim a promoção de uma visão global sobre eles (os alunos). Contudo, essa não seria 

estabelecida de forma fácil uma vez que para atingir a esse amplo objetivo as professoras 

polivalentes necessitam lidar com as “deficiências” e aprendizagens desses mesmos alunos, 

com as indicações sobre os conhecimentos socialmente reconhecidos por meio das políticas 

curriculares, além de atender às demandas inerentes à relação direta com as famílias dos 

alunos. 

 

6.3.2 A marca da ambiguidade entre uma profissionalidade restrita e uma 

profissionalidade extensa 

 

Os aspectos apresentados anteriormente levam-nos a inferir que, tendo a relação 

professor-aluno como um dos elementos estruturantes da profissionalidade polivalente, as 

professoras a constroem sob uma relação ambígua de constituição de uma profissionalidade 

restrita para a constituição de uma profissionalidade extensa, principalmente porque fizeram, 

em suas falas, um uso recorrente do termo sensibilidade. 

Assim, podemos inferir que o aspecto da sensibilidade apontado na fala das 

professoras não pode ser visto unicamente sob o ponto de vista de uma profissionalidade 

restrita. Nesse sentido, as falas das professoras destacaram ainda a importância de sua atuação 

ser compreendida de forma mais ampla, situando a sua sala de aula dentro de um contexto 

educacional mais amplo.  

 
Ele tem que ter um conhecimento amplo, tem que ter o jeito de trabalhar 
com criança. Criança é diferente de adulto. O adulto ainda sabe, apesar que 
mascara muito, mas a criança não. A criança você tem que descobrir. Ela dá 
uma resposta diferente das outras. Porque esse aluno deu essa resposta? Ou 
então a questão afetiva que entra também. O professor tem que ter 
sensibilidade com a criança. Tem que ter uma formação grande. 
(PV, Magistério e Psicologia, Pós-graduada, 26 anos de magistério, RPA 
02) 
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Não dá para você associar o trabalho com seu objetivo, com o processo dos 
conhecimentos, não da para tirar do lado afetivo, precisa de muita 
sensibilidade. É aquela coisa muito subjetiva, apesar do lado profissional. 
Assim é diferente de quando você tem um conteúdo pré-estabelecido entrei 
aqui e vou ensinar isso. Você tem que dominar um pouco de todas as áreas 
e assim você tem que ter sensibilidade ate onde vai puxando pra cada área o 
que seria pertinente de ensino naquele ano porque nenhuma turma é igual a 
outra. 
 [...]Eu acho que é esse que tem essa capacidade de articular todas as áreas 
do conhecimento destinados a esse nível de ensino. Com sensibilidade para 
identificar as necessidades da turma, onde eles podem chegar, assim, o 
ponto de partida e um possível ponto de chegada articulando as 
necessidades das crianças, dos estudantes no caso.  

(P1, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 13 anos de magistério) 

 

 
Assim, apesar da configuração da ambigüidade apontada vemos que a 

profissionalidade polivalente poderia ser vista ainda numa perspectiva de profissionalidade 

extensiva que integraria conhecimentos mais ligados à realidade imediata das salas de aulas 

em que os professores ministraram e o grau de consciência social que assumem frente ao da 

docência. Essa afirmação estaria referendada pelos dois elementos estruturantes da relação 

escola e sociedade, e, da relação professor aluno expressados numa organização do trabalho 

pedagógico peculiar. 

Dessa forma, novamente, o papel dos fundamentos da educação nos currículos de seus 

cursos de formação inicial é reforçado para a promoção de uma compreensão crítica de sua 

atuação. Essa característica parece dar um caráter mais social para a sensibilidade que 

defendem, sendo também importante por possibilitar à professora colocar-se no lugar do 

aluno e realizar a gestão do processo de ensino e de aprendizagem. 

Essa perspectiva de sensibilidade se aproximaria também da dimensão ética da 

profissionalidade expressa pelo comprometimento social do professor com a formação de seu 

aluno, apontando para uma compreensão da dimensão política de seu fazer. Essa dimensão 

política pode ser identificada nos momentos em que, mesmo apresentando certo tom 

romântico ao falar da relação que estabelece com seu aluno para consolidar um projeto 

educativo, as professoras refletem sobre as suas condições de trabalho. Esses aspectos 

parecem ser a base para a composição de uma profissionalidade polivalente extensa. 

Nessa perspectiva, foi curioso observarmos que em todos os grupos focais um grupo 

maior de professoras assumia mais uma visão romântica ao falar de como constroem a 

polivalência em suas salas. Já uma ou duas professoras optaram, durante todo o decorrer das 
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discussões, por assumir uma perspectiva “militante”, chamando atenção constantemente em 

suas intervenções, para as deficiências das condições de trabalho nessa construção. A fala da 

professora de uma escola da RPA 05 ilustra esse papel militante assumido no grupo focal.  

 

Tem que ter xxxxx, tem que ter estrutura de trabalho. Tem que ter horário 
pra estudar. Tem que ter, que nós temos que ter isso na mente. Não 
podemos engolir de goela abaixo não, não da para engolir mais. Essa visão 
romântica da educação acabou. Já foi! Não é assim não.  

(PI, Magistério, Pedagogia e Serviço Social, 09 anos de magistério, RPA 05). 
 

 
Assim, as professoras comentam o desafio frente ao exercício da polivalência de 

forma positiva, por acreditarem que esta condição lhes favorece, propicia o estímulo contínuo 

de levá-las como profissional a pesquisar formas diversas de integração das áreas 

disciplinares, favorecendo também uma visão ampliada da construção do conhecimento e 

evitando que o mesmo fique restrito a uma única área de conhecimento, podendo, então, 

desenvolver a sua criatividade num processo contínuo de pesquisa. Esse aspecto reforçaria a 

construção de uma profissionalidade extensa, próxima à perspectiva defendida por Hoyle 

(1980), ou seja, o profissional extensivo atualiza-se lendo livros e jornais educacionais, 

comparando sistematicamente o seu trabalho com o de outros docentes, envolvendo-se em 

várias atividades profissionais e preocupando-se em promover o seu próprio desenvolvimento 

profissional através do trabalho. Esse profissional percebe, portanto, o ato de ensinar como 

uma atividade racional, susceptível de melhoria com a ajuda da pesquisa e do 

desenvolvimento.  

 
O professor tem que buscar, tem que ir a campo, buscar e fazer que realmente 
seja a aula. Embora que a gente tenha todos esses problemas que XXXXX, 
falou, até mais, mas essa polivalência a gente tem que buscar. Mesmo não 
gostando de certas disciplinas, eu tive que procurá-las. 
(PL, Magistério (Graduação não informada), 31 anos de magistério, RPA 05). 
 
 
Tem que dominar. É isso que tô dizendo. Você está ali na sua busca, na sua 
pesquisa.Vai na internet, vai nos livros, você não está aprendendo aquilo ali? 
Com o tempo, você domina.  

(PF, Magistério e Licenciatura em Geografia, 15 anos de magistério RPA 6). 
 

 

O aspecto desafiador e enriquecedor da polivalência também se apresenta para as 

professoras de forma peculiar, na medida em que a professora se apropria e media, junto aos 
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alunos, os conhecimentos de cada componente curricular, buscando conciliar as disciplinas de 

forma prazerosa, mas também dinamizando e diversificando as aulas.  

 

6.3.3 A noção de polivalência ampliada 

 

Outro dado a ser analisado diz respeito à inferência que fazemos de que a relação 

direta com o aluno, sendo norteadora das ações das professoras para a construção da 

profissionalidade polivalente, desvelando uma profissionalidade restrita, fez com que essas 

docentes apontassem, contraditoriamente, uma concepção de polivalência não limitada apenas 

ao aspecto disciplinar, mas envolvendo outras dimensões e realidades de seu trabalho. Assim, 

foram levantados nas conversações realizadas nos grupos focais elementos que comporiam 

uma noção de polivalência ampliada.  

Outro aspecto da compreensão da polivalência associa ainda a um componente ético 

no qual o sentido de “ter responsabilidade” e “ser valente”, expressões usadas pelas 

professoras, designaria estar ligada à necessidade de assumir diversos papéis sociais (artista, 

pai, mãe, médico, psicólogo, assistente social) e, consequentemente, à necessidade de 

apropriar-se de conhecimentos profissionais que se encontram além do campo pedagógico, 

mas no da arte, medicina, psicologia, serviço social. 

 

Por mais que seja feita, porque a demanda do professor polivalente é muito 
grande. É muita coisa pra gente dar conta. Além dos conteúdos você tem que 
ser: advogada, delegada, psicóloga, juíza, um bocado de coisa. A demanda é 
muito grande para o professor polivalente. Ainda tem que dar conta e ser 
orientadora familiar, tem que dar orientação para a família. A demanda é 
muito grande. Pedagogia nunca vai dar conta.  

(PD, Magistério e Pedagogia, 19 anos de magistério- RPA 04).  
 

Segundo Duarte (2011), Oliveira (2004) e Nogueira (2001), dentre outros, o professor, 

diante de uma série de demandas que foram sendo postas à escola pública e à sua função 

social, no contexto da massificação do ensino, tem sido impelido a “desempenhar diversos 

papéis tais como o de agente público, assistente social, enfermeiro, psicólogo e etc.”, o que 

tem contribuído para sua apatia ou desespero, relegando a um segundo plano o 

reconhecimento de que ensinar não seria sua função mais importante e desencadeando, assim, 

um processo de desprofissionalização.  

Porém, não podemos deixar de reconhecer que aquelas expressões podem também 

desvelar a dimensão ética da profissionalidade docente apontada por Contreras (2002) e 
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Lopes (2007). Para Contreras, uma das dimensões da profissionalidade docente é a obrigação 

moral, que corresponde à preocupação com o bem-estar dos alunos e com a ética, 

perpassando as relações de afetividade e emotividade. Assim, a marca da afetividade, que 

estaria subjacente ao fato do professor ter de assumir diferentes papéis para atender a 

diferentes necessidades dos alunos, pode caminhar também pela positividade e pode ser um 

elemento importante para superar “as dificuldades encontradas no cotidiano escolar e 

melhorar o desempenho dos alunos” (MAIA, 2005, p. 135). 

Na pesquisa de Dias-da-Silva (2011), as professoras polivalentes, denominadas 

também de primárias por essa pesquisadora, participantes de seu estudo, criticaram o rótulo 

depreciativo da maternagem apontado por seus colegas dos anos finais do Ensino 

Fundamental e explicitaram que ao terem o aspecto afetivo-relacional do trabalho docente 

como um diferencial significativo entre elas e os professores “secundários” estão procurando 

atender a objetivos cujas especificidades implicariam fundamentos diferentes para seu 

trabalho na etapa dos anos iniciais, para assim desenvolver as habilidades escolares nos 

alunos. Esse aspecto nos faz endossar ainda mais a relação ambígua que baseia o elemento 

estruturante da relação professor-aluno no contexto da polivalência. 

Além disso, essa noção de polivalência ampliada foi associada tanto ao trabalho 

cotidiano da professora com seus alunos como com as demandas sociais, originadas da 

regulação de sua ação profissional, como daquelas mais amplas ainda, relacionadas à 

complexidade do mundo contemporâneo. Dessa forma, a condição hodierna dos usos das 

tecnologias da informação em diferentes espaços de relações sociais das professoras faz com 

que as mesmas busquem afirmar o seu trabalho tanto pela via do domínio do conhecimento, 

uma vez que considerariam que, no nível da informação, podem estar aquém daquele ao qual 

seus alunos têm acesso, como pela capacidade profissional de gerir e mediar a seleção e a 

reflexão sobre os conhecimentos a serem construídos pelos alunos nesse complexo contexto 

de construção de saberes da atualidade. A esse respeito uma professora comenta: 

 

A questão do tempo, por exemplo, hoje, a internet, aconteceu uma coisa no 
planeta não sei das quantas e o aluno já sabe. E questiona. Ontem vi isso, o 
que significa? Você tem que está atualizado. Aconteceu um terremoto não 
sei onde, não sei o quê, e o que são placas tectônicas? Então eles já trazem 
informações do cotidiano que tem a ver com as diversas ciências, você tem 
que responder. Lógico que questões específicas: isso ai, eu não sei. Vou 
pesquisar o que é isso. Mas o aluno hoje ele traz elementos, né? Assim, 
você tem que está ligada no que está acontecendo, para poder dar um 
retorno.  

(PI, Magistério, Pedagogia e Serviço Social, 09 anos de magistério, RPA 05).  
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A indisciplina dos alunos e as interferências que tal indisciplina pode desencadear 

apresentaram-se ainda como uma demanda dessa concepção de polivalência ampliada, 

articulando-se a uma possível descaracterização de seu papel docente. Esse fator também se 

associa ao tipo de relação estabelecida com as famílias. Para as professoras participantes da 

pesquisa, essa relação interfere no modo como podem lidar com a indisciplina de seus alunos. 

Denota ainda a necessidade de sua preparação para manter um contato direto, contínuo e 

qualitativo com as famílias de seus alunos. As falas apontadas a seguir exemplificam essas 

características: 

 
A gente é polivalente. Polivalente não é só nas disciplinas que a gente tem 
que se virar não, tem que se virar em outros assuntos que tem a ver com 
a família, né? A gente tem que resolver. 

(PG, Magistério e Licenciatura em Letras, Pós-graduada, 24 anos de 
magistério – RPA 06). 

 
Por mais que seja feita, porque a demanda do professor polivalente é muito 
grande. É muita coisa pra gente dar conta. Além dos conteúdos você tem que 
ser: advogada, delegada, psicóloga, juíza, um bocado de coisa. A demanda é 
muito grande para o professor polivalente. Ainda tem que dar conta e ser 
orientadora familiar, tem que dar orientação para a família. A demanda é 
muito grande. Pedagogia nunca vai dar conta.  

(PE, Magistério e Pedagogia, 15 anos de magistério- RPA 04).  
 
 

Lidar com a indisciplina dos alunos, além de configurar um contexto bastante tenso na 

relação professor-aluno, é apontado também como um aspecto complicador do ensino dos 

conteúdos curriculares, sendo capaz de limitar a atuação polivalente. Foi apontado, como dito 

anteriormente, que para dar conta da indisciplina, a professora, por vezes, assume o papel de 

“pai”, “mãe”, “psicólogo” e etc., condição essa que, para Maia (2005), afetaria a 

profissionalização docente, por se caracterizar num elemento da crise de identidade da função 

docente, principalmente no que se refere ao ato de ensinar (p. 133).  

A fala abaixo, com todo o seu sentido ambíguo, descreveria um pouco esse contexto 

complexo de construção da profissionalidade polivalente e suas implicações para a construção 

da identidade docente na perspectiva da profissionalização: 

 

A questão da polivalência é realmente complicada. Você... o tempo é curto, 
daqui que você entre na sala, acalme a criança, comece, você tem horário 
para cumprir. Você marca duas aulas, uma de Matemática e Português, por 
exemplo. Você não consegue às vezes nem dar a de Português. Porque a 
dinâmica da sala é terrível, quando você começa a acalmar, começa uma 
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briga, desce... leva o menino. Você tem que cumprir aquele currículo. É 
complicado, é uma questão que tem que ser revista. Acho que com urgência.  

(PN, Magistério e Pedagogia, 05 anos de magistério, RPA 05) 
 

 
Contudo, desvela também um elemento importante para a efetivação da 

profissionalização, destacando, nesse sentido, que o trabalho docente deve ser visto por 

inteiro, caracterizado por ser um trabalho intencional com alunos concretos em contextos 

concretos da relação de ensino e de aprendizagem. Dessa forma, o conhecimento profissional 

construído tanto nos espaços de formação como no espaço de exercício da profissão deveria 

dar conta dessas particularidades. A fala de uma professora da RPA 05 endossa essa 

perspectiva de formação e trabalho com uma escola concreta e com alunos concretos. 

 

[...] Mas a questão não é se assustar. A questão não é o gostar, a questão é: 
que escola é essa que temos hoje, que turmas são essas que a gente recebe 
para trabalhar. O medo não é, ah! tô com medo de dar aula de Matemática e 
Português, o assustado... O que a gente discute muito é: quem são esses 
alunos, que comportamento, que conflitos são esses que a gente não discutiu 
na universidade. a gente não discutiu essa questão: quem são esses alunos? 
Como é que a gente está recebendo esses alunos? Os conflitos em sala de 
aula são diários, então, muitas vezes, a gente se assusta com essa relação. 
Não é porque tenho medo de dar aula de Português ou de Matemática.  
(PI, Magistério, Pedagogia e Serviço Social 09 anos de magistério, RPA 05). 

 
 

Outro tópico relacionado à noção de polivalência ampliada, apontado de forma 

recorrente nas interações estabelecidas nos grupos focais, concerne ao atendimento aos alunos 

com deficiências físicas, mentais e outras. Esse atendimento foi considerado como um 

elemento que alarga, em muito, a necessidade de preparação para o exercício da polivalência. 

Nesse sentido, Oliveira (2004) argumenta que o conjunto de políticas sociais e, 

especificamente, as políticas de inclusão que têm adentrado as salas dos anos inicias de 

escolarização, tem gerado uma intensificação do trabalho docente e dificuldade em se 

estabelecer uma linha divisória nítida entre o tempo de trabalho e o tempo fora deste, entre o 

que é espaço público do trabalho docente e o que é espaço privado do docente. A fala 

indicada a seguir ilustraria essa condição: 

 

Eu acho que o grande problema de ser polivalente é: tudo bem eu sou 
polivalente, eu sou praticamente uma DE [dedicação exclusiva], né? 
Dedicação exclusiva porque eu saio da escola pensando na minha aula de 
amanhã, pensando no que eu tenho que selecionar, no que eu tenho que dar 
conta, nas tarefas que eu tenho que fazer diferente. Aí, eu tenho que estudar 
isso em casa para saber como eu vou ensinar. Então, eu acho que é a 
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questão do tempo. Pois é, quando você tem mais experiência, isso aí todo 
mundo diz.  

(P3, Pedagogia e Pós-graduada, 2 anos de magistério) 

 
 

Diante do exposto, vemos que, em uma síntese parcial, a docência e a construção da 

profissionalidade polivalente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no que concerne à 

relação professor aluno, estaria embasada em um sentimento de que estes sujeitos são 

integrantes de um projeto de formação cidadã, tendo como particularidade a relevância desse 

nível de ensino, ou seja, o fato dele ser a base da formação pessoal e social de alunos e alunas. 

Essa base seria caracterizada, principalmente, pela formação de valores e pelos processos de 

aquisição da leitura e da escrita como instrumentos para a ampliação de estudos em outras 

áreas de conhecimento. Nesse sentido, a identificação com a alfabetização foi um motivo 

muito forte na escolha das professoras por lecionar nessa etapa de escolarização básica. Esse 

fato associa-se a outra particularidade apresentada por meio da consideração feita de que o 

trabalho nesse nível de ensino possibilita um acompanhamento direto das diversas 

aprendizagens dos alunos e alunas, principalmente o desenvolvimento de uma visão global de 

seus alunos.  

Assim, a relação professor aluno como um dos elementos estruturantes dessa 

profissionalidade polivalente indicada no contexto pedagógico refere-se ao desenvolvimento 

das funções docentes orientadas por um compromisso social amplo. Porém, esse aspecto 

caracterizaria o estabelecimento de uma relação ambígua de constituição que combina uma 

profissionalidade restrita a uma profissionalidade extensa. A perspectiva da visão global do 

aluno, marcada pela sensibilidade, a aproximaria de uma profissionalidade em uma concepção 

restrita. Já quando refletem sobre as condições de trabalho e afirmam que sua ação 

pedagógica atende a um projeto educativo para os anos iniciais de escolarização, recebendo 

influências sociais diversas e a partir dessa reflexão desenvolvem práticas de experimentação 

de outros formatos de polivalência e de aprimoramento de suas funções docente, dão 

dinamicidade ao seu trabalho e se afirmam como professoras polivalentes. Estas disposições 

se aproximariam das proposições de uma profissionalidade concebida como extensa. 

Este mesmo aspecto ambíguo se apresentaria no contexto da contradição entre a 

profissionalização e a fragilidade em definir sua função e saber específicos como professor 

polivalente, uma vez que as professoras reconhecem elementos considerados importantes da 

profissionalidade científica adquirida por meio dos cursos de formação inicial vivenciados por 



 212

elas e, ao mesmo tempo, identificam lacunas por verificarem, no exercício efetivo da 

polivalência, que se sentem distanciadas da habilitação obtida. 

Com essa marca da ambiguidade, ganha sentido para as professoras a noção de 

polivalência ampliada, portanto, uma ação docente que não se encerra no ensino dos 

conteúdos disciplinares de cada área de conhecimento. Essa polivalência ampliada diz 

respeito, então, ao trabalho cotidiano com os alunos, relacionando-o às dificuldades geradas 

pela indisciplina dos alunos, ao contato direto com as famílias destes e com as mudanças 

societais, principalmente aquelas correspondentes a como tem se dado a construção de saberes 

nos dias atuais. E nessa mesma linha, refletem as influências que as políticas educacionais 

têm exercido nas práticas organizativas da escola e de suas salas de aula de forma mais 

específica.  

A seguir, discutiremos como se dá a relação entre os conhecimentos das disciplinas de 

referência e os conhecimentos didático-pedagógicos a partir da caracterização e interpretação 

dos elementos estruturantes ora apresentados. 
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CAPÍTULO 7 A RELAÇÃO ENTRE OS CONHECIMENTOS DAS DISCIPLINAS DE 

REFERÊNCIA E O CONHECIMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO NA 

CONSTRUÇÃO DA PROFISSIONALIDADE POLIVALENTE 

 

Este capítulo irá discorrer sobre a análise de nossa segunda questão de estudo, a saber: 

que relação se apresenta entre os conhecimentos das disciplinas de referência e os 

conhecimentos didático-pedagógicos na constituição da profissionalidade polivalente? Para 

tanto, é pertinente salientar que aos discutirmos a relação entre esses conhecimentos não 

desconsideramos a existência de outros saberes que compõem o conjunto dos conhecimentos 

profissionais docentes dada a nossa compreensão da natureza compósita e plural dos saberes 

docentes tal como nos apontam Bourdoncle (1991), Tardif (2002), Pimenta (2005), Roldão 

(2010), dentre outros estudiosos.  

Porém, destacamos esses dois saberes por julgarmos que são estes que recebem maior 

atenção como elementos de diferenciação entre os professores que lecionam em diferentes 

níveis de ensino. Tal relação tem se mostrado uma questão ainda não resolvida tanto no 

âmbito da docência nos anos finais do Ensino Fundamental e no ensino médio como no 

âmbito da docência no ensino superior, etapas e níveis de ensino cuja formação de professores 

tem sido definida com foco nas áreas de conhecimento específicas. No caso dos professores 

polivalentes, influencia, por oposição, a criação de uma representação tomada por uma lógica 

de deficiência destes no domínio dos conhecimentos disciplinares das áreas de conhecimento. 

Na mesma linha, consideramos que não poderíamos realizar um estudo sobre a construção da 

profissionalidade docente polivalente sem que problematizássemos e procurássemos analisar 

tal relação no contexto das características próprias da docência nos anos iniciais de 

escolarização e das demandas da polivalência para esses profissionais. 

Essa questão da diferenciação entre os professores pela relação existente entre os 

conhecimentos das disciplinas de referência e os conhecimentos didático-pedagógicos está tão 

presente nos discursos relacionados aos elementos identitários de diferenciação do professor 

polivalente e do assim chamado professor de matéria que durante a realização dos grupos 

focais observamos como essa temática surgiu antes mesmo de discutirmos o eixo denominado 

de: da relação entre os conteúdos disciplinares das áreas do currículo e os conhecimentos 

didático-pedagógicos, nas interações realizadas entre as professoras. Assim, antes mesmo 

dessa discussão ser proposta, as professoras já lançavam ao debate aspectos ligados à questão 

da diferenciação entre os professores polivalentes e os professores de matéria. Nesse sentido, 

ora davam ênfase a elementos que as afirmavam positivamente como professoras polivalentes 
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ora indicavam que o fato dos professores de matéria terem se aprofundado mais no domínio 

dos conteúdos disciplinares das áreas de conhecimento teriam mais sucesso para lidar com o 

ensino específico desta ou daquela disciplina. Foi curioso também identificar que essa 

discussão surgiu tanto nos grupos focais compostos, em sua maioria, por professoras 

formadas em Pedagogia ou com formação docente em nível médio, como naqueles grupos 

focais em que a maioria das professoras era formada em cursos de licenciaturas diversas. 

Argumentos como os a seguir apresentados figuraram em mais de um grupo focal realizado: 

 

Lembro de uma reflexão na universidade em relação aos professores de 
Matemática mesmo, que eles chegam na escola publica, eles sabem muito 
de conteúdo, lá eles exploram muito o conteúdo. Na sala de aula eles ficam 
perdidos. É o inverso da gente. A gente explora muito a questão didática.  

(PD, Magistério e Pedagogia, 19 anos de magistério - RPA 04). 

 

Ao nos questionarmos sobre quais seriam os elementos estruturantes da 

profissionalidade polivalente consideramos que tais elementos expressariam uma forma 

singular de relacionar os conhecimentos das disciplinas de referência e os conhecimentos 

didático-pedagógicos no contexto da polivalência. Com a identificação e a caracterização 

destes elementos pudemos assim interpretar os aspectos basilares da relação entre tais 

conhecimentos. As sínteses construídas a partir da interpretação dos elementos estruturantes, 

constantes do capítulo anterior, tornaram-se norteadoras da compreensão dessa relação. 

 

7.1 Os elementos estruturantes da profissionalidade polivalente e a relação entre os 

conhecimentos das disciplinas de referência e os conhecimentos didático-pedagógicos 

 

Dessa forma, o elemento estruturante da relação professor aluno, a partir da 

proposição de construção de uma visão global dos alunos, nos apontou que as professoras 

parecem dar ênfase aos conhecimentos ligados ao domínio pedagógico da função docente e à 

constituição de metodologias para atender às especificidades de aprendizagens dos seus 

alunos. Assim, com o objetivo de atender a essas especificidades haveria a predominância em 

se mobilizar os conhecimentos didático-pedagógicos. Esse dado também é endossado pelas 

conclusões da pesquisa de Lima (2007), uma vez que houve o reconhecimento por parte dos 

sujeitos daquela pesquisa da necessidade do desenvolvimento de um saber pedagógico que 

envolveria a compreensão dos conhecimentos prévios do aluno e se concretizaria pela 
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elaboração e o domínio de metodologias diversificadas, além do estabelecimento de um 

trabalho interdisciplinar.  

As professoras participantes de nossa pesquisa ratificam essas proposições de uma 

ênfase nos aspectos metodológicos: 

  

O que eu acho é que a gente vem preparado na metodologia. Acho que é a 
chave da questão de se trabalhar nos primeiros anos [de escolarização].  

(PA, anos de magistério – não informado – 1 ano e meio de experiência na 
RMER, Magistério e Pedagogia, RPA 04). 

 

Quando a gente tem uma formação pedagógica, a gente já vai pensar em 
metodologias, a gente vai fazer uma relação mais complexa da coisa, a 
gente traz elementos para formar esse conteúdo.  

(PJ, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 13 anos de magistério - RPA 
05). 

 
 

Ainda no contexto do elemento estruturante da relação professor-aluno, a relação entre 

os conhecimentos das disciplinas de referência e os conhecimentos didático-pedagógicos se 

dá pelo reconhecimento do papel que o estudo dos conteúdos disciplinares exerce na 

formação e no desenvolvimento dos seus alunos. Exemplo desse reconhecimento pode ser 

visto a partir da busca das professoras por atender às necessidades dos alunos quanto à 

aquisição da leitura e da escrita e, ao mesmo tempo, proporcionar a eles a apropriação dos 

conhecimentos disciplinares historicamente acumulados das demais áreas do currículo. Nesse 

sentido, a relação entre os conhecimentos das disciplinas de referência e os conhecimentos 

didático-pedagógicos seria mediada pela interação com os alunos e o reconhecimento de suas 

necessidades, tal como nos propõe essa professora: 

 

Eu acho que é importante a interação com eles [alunos]. A gente vai 
trabalhar em cima dos conhecimentos deles. Influi mais no 
desenvolvimento do ensino. Essa interação porque a gente alcança mais 
objetivos... é fundamental.  

(PD, Magistério e Pedagogia, 19 anos de magistério - RPA 04).  

 

Nesse mesmo sentido, o outro elemento estruturante da profissionalidade, a relação 

escola e sociedade, destaca o compromisso ético e social com as aprendizagens dos alunos, 

fazendo com que as professoras enfatizem em suas práticas aspectos mais ligados ao trabalho 

com o humano do que com o conteúdo em si. Contudo, é válido ressaltar que isso não se 

configuraria num total desprezo pelo trabalho com o conteúdo, mas alimentaria formas 
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próprias de seleção de conteúdos das áreas curriculares que melhor atendessem às 

necessidades de seus alunos. A esse respeito as professoras comentam: 

 

Ao nível de dominar determinados conteúdos, não sei se daria conta. Mas 
talvez uma consciência signifique que, enquanto polivalente, o que eu posso 
fazer, o que é importante que meu aluno aprenda. Que conteúdo é esse que 
eu posso trabalhar com ele? De que forma esse conteúdo vai contribuir 
enquanto cidadão? Entendeu? Acho que seria mais uma questão de 
consciência mesmo. E selecionar essas competências que vão ser formadas 
e encaminhar isso de forma a formar essas competências nesse individuo. 
Não seria uma questão de selecionar conteúdos, na minha compreensão não 
seria isso. Mas seria a questão de ter consciência critica, selecionar essas 
competências, esses conhecimentos e direcionar a construção desses 
conhecimentos de forma a conseguir formar esse aluno, formar essa 
criatura, formando essas competências principais.  
(PR, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 25 anos de Magistério, RPA 
03) 

 

[...]Trabalhar Geografia, a História, mas aqui no levar para ser humano, 
você tem que trabalhar com pessoa e para isso você tem que se lapidar e 
saber lapidar, porque a criança ela vem cheia de aresta, chega com mil 
conhecimentos, mas precisando ser podada.  

 (PZ, Magistério e Pedagogia, 35 anos de magistério, RPA 02). 
 

Se souber só conteúdo e não souber lidar com o ser humano, isso aí vai 
dificultar muito nosso trabalho. Tem que saber conteúdo e como lidar com 
cada ser humano.  

(PC, Magistério e Pedagogia, 17 anos de magistério, RPA 04). 
 

 

Em contrapartida, na pesquisa desenvolvida por Lima (2007), os professores 

indicaram que o conhecimento do conteúdo a ensinar é essencial para a efetivação de um 

ensino de qualidade, inclusive para evitar a indisciplina dos alunos. Essa condição foi 

referendada pelas professoras participantes de nossa pesquisa. No que se refere à indisciplina, 

foi apontado pelas professoras que esta seria um complicador do trabalho relacionado aos 

conteúdos de ensino, podendo limitar sua atuação polivalente. A fala apresentada a seguir 

destaca a indisciplina como complicador da atuação polivalente.  

 

A questão da polivalência é realmente complicada. Você... o tempo é curto, 
daqui que você entre na sala, acalme a criança, comece, você tem horário 
para cumprir. Você marca duas aulas, uma de Matemática e Português, por 
exemplo. Você não consegue às vezes nem dar a de Português. Porque a 
dinâmica da sala é terrível, quando você começa a acalmar, começa uma 
briga, desce... leva o menino. Você tem que cumprir aquele currículo. É 
complicado, é uma questão que tem que ser revista. Acho que com urgência.  

(PN, Magistério e Pedagogia, 05 anos de magistério, RPA 05) 



 217

Já as demais falas reforçam a afirmação sobre a importância do professor polivalente 

em ter o domínio adequado do conhecimento dos conteúdos de ensino: 

 

Quando eu conheço o conteúdo, eu sei quais os conceitos mais importantes 
desse conteúdo. Eu acho que é mais fácil que eu planeje a minha aula, veja 
o que meu aluno precisa aprender, daquele conteúdo, como é que vou fazer 
para meu aluno compreender. Então, se eu conheço o conteúdo, fica mais 
fácil para eu poder organizar tudo isso e meu aluno chegar a compreender. 
(PB, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 20 anos de magistério, RPA 04) 
 
Se eu tenho domínio, com certeza é bem mais fácil eu ensinar. Não que 
assim, aquilo que eu não domino, claro, que eu vou procurar aprender. Vou 
estudar, mas o que eu já domino, com certeza é mais fácil.  

(PF, Magistério e Licenciada em Geografia, Pós-graduada, 15 anos de 
magistério, RPA 06) 

 

Quando você trabalha com 1º, 2º e 3º anos. Mas já para o 4° e 5° você tem 
que dominar realmente. Você tem que ter domínio, você vai chegar para o 
aluno e ele vai perceber que você está toda enrolada. Aluno do 4º e 5º anos.  

(PB, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 20 anos de magistério, RPA 04). 
 
 

Para que se alcance o domínio dos conteúdos disciplinares, o professor polivalente 

precisaria se reconhecer como um eterno aprendiz, constituindo assim um saber atitudinal 

adequado ao seu trabalho, tal como já indicamos anteriormente, a partir da perspectiva de 

Saviani (1996). Uma professora do grupo focal realizado em uma escola da RPA 06, ao 

comparar o profissional cuja formação confere o domínio de um conteúdo específico 

(denotando referir-se a um professor de matéria) e aquele que ainda não o possui (parecendo 

indicar que seria um professor polivalente), por exemplo, ratificou a relevância da atitude 

investigativa e de preparação como sendo uma ação que atenderia plenamente à relação entre 

os conhecimentos das disciplinas referência e os conhecimentos didático-pedagógicos, 

fazendo com que o sujeito se afirme positivamente como profissional. 

 

Veja só, às vezes quem não domina um conteúdo, de tanto buscar, 
pesquisar, perguntar, observar, às vezes, transmite melhor do que aquele 
que detém, aquele que tem o conhecimento.  

(PF, Magistério e Licenciada em Geografia, Pós-graduada, 15 anos de 
magistério, RPA 06) 

 

 O suposto é o de que a atitude de pesquisa, quando adotada por um professor/a, pode 

constituir-se em um fator de desenvolvimento capaz de suprir déficits de sua formação e 

suprir demandas de sua atuação docente.  
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Já em relação ao elemento estruturante da organização do trabalho pedagógico, ganha 

destaque, na compreensão da relação entre os conhecimentos das disciplinas de referência e 

os conhecimentos didático-pedagógicos, a afirmação da polivalência pela integração entre os 

conteúdos por meio da experimentação do trabalho por projetos ou por um ensino temático. 

Esse aspecto apresenta-se como uma possibilidade de se atenuar as dificuldades que as 

mesmas têm de integrar as diferentes áreas de conhecimento, minimizando inclusive a tensão 

pela qual, muitas vezes, passam quando têm que atender às necessidades de aprendizagens 

específicas de seus alunos e de dar conta, conceitualmente, dos diferentes conteúdos das áreas 

curriculares. A integração curricular pela via dessas duas modalidades organizativas do 

trabalho pedagógico parece-nos, a partir das falas das professoras, que seria uma forma de 

materialização da relação entre aqueles conhecimentos. Por meio dessas modalidades 

organizativas o professor polivalente trabalharia com noções ou conceitos gerais de cada área 

de conhecimentos sem, necessariamente, focalizar e aprofundar áreas de conhecimento 

específicas, além do que sua fala referendaria um trabalho com a formação humana. Essas 

considerações parecem se aproximar da análise produzida por Lima (2007) no sentido de que 

o professor polivalente precisa construir um sólido conhecimento sobre sua área de atuação: a 

educação e assim desenvolver um trabalho interdisciplinar. Algumas das indicações da análise 

dos dispositivos legais da realidade portuguesa nos apontaram para essa mesma direção: a 

criança atendida no ciclo básico de escolarização74 necessitaria (seria atendida por) de 

professor especialista no ensino dos fundamentos básicos de cada uma das áreas disciplinares 

e suas respectivas relações conceituais e aplicações (COSTA OLIVEIRA, 2010, p. 42).  

As falas apresentadas a seguir ratificam assim essa nossa compreensão sobre o 

trabalho de articulação entre noções ou conceitos gerais de cada área de conhecimento que o 

professor polivalente desenvolveria sem, necessariamente, focalizar e aprofundar áreas de 

conhecimento específicas, denotando, assim, a referência a uma formação generalista cujo 

foco seria a prática educativa e não o conhecimento das disciplinas de forma predominante. 

 

Deve ter, acho que deve conhecer um pouco de tudo, não vai conhecer 
profundamente, mas acho que tem que saber um pouco de cada conteúdo que 
a gente vai trabalhar até porque se não a gente vai se perder. Os saberes que 
envolvem esse conhecimento são saberes da pratica, saber de pratica, de como 
lidar com cada ser humano diferente do outro, se souber só conteúdo e não 
souber lidar com o ser humano, isso aí vai dificultar muito nosso trabalho. 
Tem que saber conteúdo e como lidar com cada ser humano.  

(PC, Magistério e Pedagogia, 17 anos de magistério, RPA 04) 

                                                 
74 Na realidade educacional portuguesa, o ciclo básico corresponde a três etapas: o 1º ciclo (do 1º ao 4º ano), o 2º 

ciclo (do 5º ao 6º ano) e o 3º ciclo (do 7º ao 9º), perfazendo um total de 12 anos de escolaridade obrigatória. 
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Acho que se a gente não tiver os dois, sou um pouco suspeita para falar, do 
conhecimento didático, nós precisamos sim desse conhecimento didático, mas 
também a gente precisa do conhecimento especifico da área, eu não digo que 
a gente vai conhecer tudo de matemática, de geografia, de historia, mas a 
gente tem que ter conhecer esses conhecimentos. 
 (PB, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 20 anos de magistério, RPA 04) 
 

 
  Diante da interpretação das sínteses produzidas sobre os elementos estruturantes da 

profissionalidade polivalente destacando a caracterização das relações estabelecidas entre os 

conhecimentos das disciplinas de referência e os conhecimentos didático-pedagógicos, 

avançaremos em nossa discussão enfatizando outros aspectos que denotariam as formas ora 

aproximativas ora distanciadas da relação que as professoras constroem entre esses 

conhecimentos. 

 

7.2 Formas aproximativas e distanciadoras da relação entre os conhecimentos das 

disciplinas de referência e os conhecimentos didático-pedagógicos 

 

Foi unânime nas falas das professoras, em todos os grupos focais realizados, que 

existe uma interdependência entre o conhecimento das disciplinas de referência e os 

conhecimentos didático-pedagógicos na constituição de seu exercício profissional polivalente. 

Essa compreensão endossaria uma perspectiva dialética e ratifica assim o consenso apontado 

por Roldão (2009) sobre a importância da busca do domínio concomitante do conhecimento 

dos conteúdos e do conhecimento pedagógico para a formação e atuação do professor. Nessa 

mesma linha, na pesquisa de Lima (op. cit.), os professores participantes consideraram que o 

conhecimento específico75 e a didática são elementos que se articulam. A esse respeito uma 

professora argumenta:  

 
É porque para mim não basta você ter o domínio do conteúdo, mas você 
tem que saber a didática de como trabalhar em sala de aula, saber como 
mobilizar, motivar aqueles alunos, para que a educação realmente de fato 
aconteça.  

(PJ, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 13 anos de magistério - RPA 05). 
  
 

Porém, foi comum também percebermos a partir das interações estabelecidas nos 

grupos focais que, no contexto da polivalência, essa relação entre os conhecimentos das 

disciplinas de referência e os conhecimentos didático-pedagógicos se apresenta de forma 

tensa e conflituosa. Essa mesma proposição figura no estudo desenvolvido por Lima (2007).  

                                                 
75 Expressão utilizada por Lima (2007) para se referenciar aos conhecimentos das disciplinas de referência. 
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Quando penso na relação que existe acho que é a relação de conflito porque 
eu sei aquele conteúdo, mas, às vezes, eu sei nem como vou passar para as 
crianças.  

(PQ, Magistério, cursando Pedagogia, 08 anos de magistério, RPA 03). 
 

 

Assim, sob essa relação conflituosa e tensa as professoras parecem recorrer a um 

recurso - mobilizar saberes da experiência -, que se origina de três fontes distintas: 1) uma 

relacionada à sua trajetória pessoal, tomando como referência as experiências de seu tempo 

escolar como alunas quanto ao ensino de conteúdos no trabalho que seus antigos professores 

realizaram; 2) outra relacionada ao processo de socialização profissional, na formação inicial 

de docente, e 3) no âmbito de seu próprio exercício profissional, no momento em que acionam 

as experiências previamente vividas em suas salas de aulas anteriores, bem como na troca de 

experiências com suas colegas. 

  Pimenta (2005) destaca que os saberes da experiência estão ligados à constituição dos 

elementos que vão definindo o que é ser professor. Estão ligados também ao que os 

professores produzem no seu cotidiano docente num processo permanente de reflexão sobre 

sua prática, mediatizada ainda pelas experiências de outrem, como por exemplo, os seus 

colegas de trabalho. Esses saberes integram as experiências de ensino em seus diferentes 

níveis, ou seja, tanto as vivenciadas pelo próprio sujeito, como aquelas obtidas através do 

relato oral de seus colegas. Integram ainda a concepção apontada por Tardif (2002), ligada à 

temporalidade do saber docente, na qual se apresentam os elementos pré-profissionais que 

compõem a trajetória pessoal e profissional dos professores. Essas experiências pré-

profissionais são demarcadas na socialização primária (família e ambiente de vida social), e 

por meio também da socialização escolar vivenciada como aluno, influenciando, assim, a 

escolha da carreira, o estilo de ensinar e o tipo de relação afetiva construída com a docência. 

Os dados colhidos mostram que nas interações estabelecidas entre as integrantes do 

grupo focal elementos pré-profissionais foram citados, e de maneira recorrente, com 

referências importantes para o exercício da docência polivalente nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Como exemplo da ênfase dada a tais elementos, as professoras se utilizaram de 

várias estratégias retóricas (BARBOUR, 2009) que destacavam a experiência escolar como 

alunas. Exemplo dessa estratégia retórica aparece em expressões do tipo: “Você acaba 

fazendo muito do que aprendeu como aluno...”. Em vários momentos, o uso dessa expressão 

parecia indicar tensão, incerteza e ambiguidade, pois surgiram justamente em interações cuja 

temática em debate era a das dificuldades relacionadas ao domínio dos conteúdos específicos 

no contexto da polivalência. Assim, foi exatamente nesses momentos que tal expressão era 
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retomada nas sequências de falas das professoras, servindo ainda como justificativa em 

relação às formas como as professoras constroem a polivalência. 

Já em relação ao processo de socialização profissional vivenciado nos cursos de 

formação inicial, os saberes experienciais são construídos a partir dos modelos e percursos 

curriculares sob o quais as profissionais se habilitaram como professoras polivalentes. Esses 

saberes experienciais têm ainda o sentido de se constituírem numa reflexão, por parte das 

professoras, sobre as lacunas e as perspectivas abertas para a sua formação, com destaque 

para a relação entre os conhecimentos das disciplinas de referência e os conhecimentos 

didático-pedagógicos que lhes foi possibilitada.  

Em relação às lacunas, por exemplo, as professoras sujeitos da pesquisa comentaram 

que com relação ao eixo curricular das metodologias de ensino nos currículos dos cursos de 

formação algumas questões interferiram diretamente no exercício da polivalência. Uma delas 

diz respeito à ausência, por exemplo, de disciplinas de metodologias correspondentes ao 

componente curricular “Artes”. Além dessa constatação, foi destacada a segmentação entre as 

metodologias que constavam do currículo, sem que a vivência de práticas integradoras das 

diversas áreas de conhecimento fosse promovida. Assim, as professoras denunciam o estado 

de fragmentação da prática curricular, pois esta não proporcionou o desejado diálogo entre 

tais disciplinas de modo a favorecer a construção da interdisciplinaridade, um princípio básico 

sobre o qual repousaria a formação do professor polivalente. 

 
De certa forma tudo é fragmentado na faculdade, coisas partidas. Um 
exemplo disso: estou trabalhando [metodologia da] História e [metodologia 
da] Geografia no 7° período [do curso de Pedagogia]. Então os conteúdos 
das disciplinas são fragmentados. Até o momento hoje nenhum professor 
chegou pra gente pra explicar como facilitar a questão da polivalência. 
(grifos nossos)  

(PP, Magistério, cursando Pedagogia, 11 anos de magistério, RPA 03) 
 
Porque quando tinha aula de [metodologia da] Matemática era só de 
matemática. Ele não fazia associação. – Vamos interligar matemática a 
conhecimentos das outras áreas, não.  
(PT, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 18 anos de magistério RPA 01). 

 

Eu aprendi, mais coisas quando eu estava na rede do que eu estava 
estudando. Muitas coisas que a faculdade estava transmitindo, com aqueles 
professores mais adiantados na modernidade, eu já tinha visto na 
capacitação da rede municipal. E também durante as capacitações tinham 
professores que faziam, socializavam, combinavam, na hora de montar uma 
aula sobre Matemática, interligada com Língua portuguesa, ai as 
professoras iam anotando. Começava nas formações, aprendi assim mais do 
que na faculdade. 
(PS, Magistério e Economia Doméstica, Pós-graduada, 29 anos de 
magistério) 
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Esse aspecto reforça a análise desenvolvida por Gatti (2008), já citada por nós, sobre 

os currículos prescritos pelos cursos de Pedagogia na qual foi percebido um limite dessas 

metodologias tanto por propiciarem o estudo superficial dos conteúdos específicos de cada 

área, como por não contribuírem para a formação, nas professoras, de uma base sólida para o 

desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar. Essa característica também foi observada na 

análise técnica, edição de 2005, do Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE 

- Pedagogia. Os avaliadores destacaram que, ao ser solicitada do estudante numa questão 

discursiva, uma descrição de uma ação pedagógica próxima de uma perspectiva 

interdisciplinar, as características das respostas e a ausência delas fizeram concluir que o 

desempenho neste subitem do exame representou dificuldades para os alunos, denotando uma 

lacuna na formação ofertada pelos cursos de Pedagogia (BRASIL, 2005). Analistas dos 

exames nacionais do ensino superior, a exemplo de Nogueira e Silva Cruz (2011), observaram 

ainda que, em relação à questão da interdisciplinaridade, existe uma presença bastante 

incipiente de itens nos instrumentos das edições de 2005 e de 2008. Por outro lado, embora a 

edição de 2008 apresente, comparativamente, um avanço, ele ainda é tímido (NOGUEIRA; 

SILVA CRUZ, 2011)76. 

A maioria das professoras participantes do grupo focal realizara seus estudos, em nível 

médio, no curso de habilitação específica para o magistério ou em nível médio na modalidade 

normal, nomenclatura usada pós-LDB 9394/96, tendo a maior parte dela, posteriormente, 

obtido formação em nível superior com o ingresso no curso de Pedagogia ou em Licenciaturas 

diversas. Dessa experiência, dois importantes aspectos foram destacados, referentes à 

contribuição para o exercício da polivalência e a relação entre os conhecimentos das 

disciplinas de referência e os conhecimentos didático-pedagógicos. O primeiro deles refere-se 

ao grau limitado de maturidade para a compreensão de conceitos das áreas de conhecimento 

que compõem o currículo e o segundo destaca o desenvolvimento de um itinerário formativo 

peculiar, uma vez que aquela formação inicial em nível médio lhe habilitava para ingresso na 

carreira docente. Assim, houve a possibilidade da vivência paralela entre os estudos no curso 

de Pedagogia e outras licenciaturas e o exercício da docência, contribuindo, segundo elas, 

para o desencadear de uma reflexão sobre a prática.  

                                                 
76 Consideramos as políticas de avaliação do ensino superior estabelecidas pós a LDB de 1996 como integrantes 

de um amplo processo de profissionalização docente induzido pelas reformas educativas dos anos 1990. Tais 
políticas podem funcionar como mecanismos tanto de uma profissionalidade, baseada num conjunto de 
saberes, valores e concepções, a ser construído, como da constituição de profissionalismo pela possível 
garantia de um reforço do status social legitimado pelas práticas avaliativas estabelecidas. Podem também se 
configurar apenas como um dispositivo de análise de fragilidades e estabelecer uma retórica pela busca de 
afirmação de um profissionalismo pela via da responsabilização. 
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Diante do exposto, para as professoras que possuíam formação para o magistério em 

nível médio e com experiência de sala de aula nos anos iniciais, ao vivenciarem a formação 

em nível superior, o grau de maturidade intelectual fora elevado para a apropriação de 

conceitos relacionados aos fundamentos da educação uma vez que, para elas, essa apropriação 

fora bastante limitada no momento inicial de formação vivenciado no curso de nível médio.  

Nesse contexto, as professoras participantes do grupo focal testemunharam que a 

possibilidade de assumirem, ainda no período inicial de formação como estagiárias, acarretou 

um “choque de realidade” bastante abrupto, acabando por reduzir a sua ação docente a um 

“praticismo”, dados poucos recursos para se desenvolver uma reflexão sobre a própria prática, 

uma vez que as urgências surgidas na sala de aula requeriam uma solução prática imediata. 

Essa reflexão apontada pelas professoras coaduna-se com os resultados de estudos 

desenvolvidos por Hubermam (1995), segundo os quais os professores são considerados 

sujeitos ativos que agem de forma singular em diferentes contextos de suas vidas, 

estabelecendo sempre um desenvolvimento em termos teleológicos, isto é, os sujeitos 

continuamente observam, estudam, planificam as “sequências” que percorrem para 

fundamentarem-se em referências construídas e assim alterar ou determinar as características 

da “fase” seguinte77.  

Nesse movimento, então, os professores nos primeiros três anos de entrada na 

profissão vivenciam momentos de exploração dos contornos da profissão, fazendo escolhas 

provisórias e definindo alguns papéis. Desvela ainda a necessidade de “sobrevivência” e de 

“descoberta”, para confrontar-se com as dificuldades que assomam sua relação com os 

alunos, o trato da relação pedagógica, a transmissão dos conhecimentos e a escolha de 

material didático adequado. Esse confronto, geralmente, faz com que os professores tendam a 

se preocupar excessivamente com o próprio desempenho. 

Porém, apesar do aspecto negativo que foi denotado nessa reflexão desenvolvida sobre 

a formação inicial em nível médio, houve o reconhecimento de que a entrada imediata na 

escola e na sala de aula foi um ponto de partida fundamental para a qualidade da reflexão 

alcançada por meio de estudos desenvolvidos, posteriormente, nos cursos de formação em 

nível superior, reforçando a indicação do itinerário formativo peculiar. 

Outro aspecto referendado sobre os cursos de formação em nível médio disse respeito 

à consolidação de um saber-fazer de cunho mais prático desenvolvido nesse curso de nível 

                                                 
77 O termo fase aqui não assume o sentido de etapa, sugerindo que o professor vive um processo de 

desenvolvimento linear, mas um conjunto de relações, ações e disposições que configuram o processo de 
formação profissional dos sujeitos. 
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médio que possibilitou às professoras coordenarem ações de gestão de classe estruturando, 

para elas, os saberes organizativos, tais como Guimarães (2004) discute em sua pesquisa. Os 

saberes organizativos dizem respeito às organizações permanentes e momentâneas do espaço 

físico (distribuição do mobiliário e dos alunos no espaço da sala, arrumação dos materiais 

para uso das atividades, etc.), ao incentivo à aprendizagem através de recursos e dinâmicas 

para o desenvolvimento das atividades e à indicação de atividades fora da rotina da turma. 

Além desses saberes organizativos, há ainda a organização das ações do grupo classe que 

imprime um ritmo próprio para o trabalho da turma. Em síntese, Guimarães (2004, pp. 100 – 

101) assim descreve: 

 
Os saberes organizativos mobilizados e utilizados no trabalho docente 
possibilitam a construção de um ambiente propício à realização do processo 
de ensino aprendizagem, considerando os sujeitos diretamente envolvidos – 
professor/professora e aluno/aluna – e as relações estabelecidas entre eles. 
São saberes que envolvem a articulação de elementos considerados 
importantes para que o ensino e a aprendizagem sejam desenvolvidos, pois 
são responsáveis por estruturarem o trabalho docente. 
 
 

  Com base nas aprendizagens profissionais, de cunho prático, desenvolvidas pelas 

professoras nos cursos de formação em nível médio, paralelas também à reflexão sobre o 

exercício profissional desde cedo, as professoras construíram ainda um argumento segundo o 

qual os cursos de formação em nível superior apresentariam um excesso de teoria que não 

contribuiria de forma efetiva para a sua afirmação como profissional docente. Exemplo dessa 

indicação encontramos na afirmação dessa professora: 

 

Então acho que é isso que está faltando, é na faculdade agregar essa pratica 
mais eficaz dos antigos magistérios, não sei se estou sendo tão conservadora, 
tradicional. Mas eu sinto essa diferença. Quando as meninas mais jovens 
chegam [nas escolas] elas realmente têm [dificuldades] porque quem faz 
pedagogia só tem mais teoria, só tem mais embasamento teórico. (grifos 
nossos) 

(PL, Magistério (Graduação não informada), 31 anos de magistério – RPA 05). 
 

 

Esse aspecto nos faz inferir que parece haver, nas falas das professoras, certa 

supervalorização da dimensão prática sobre a teórica, sugerindo que a primeira, sozinha, 

atenderia de forma mais efetiva às necessidades da polivalência. Além disso, ele nos faz 

problematizar como os currículos dos cursos de Pedagogia têm assumido tanto a 

determinação legal de formar professores para os anos iniciais do Ensino Fundamental e a 
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educação infantil, como uma sólida concepção epistemológica sobre o que é a formação 

docente, compreendendo e atendendo às especificidades inerentes a ela. 

A esse respeito, duas professoras vivenciaram uma experiência de reformulação 

curricular, ocorrida no curso de Pedagogia, responsável por introduzir o componente 

curricular denominado de “Pesquisa e Prática Pedagógica” como eixo transversal do percurso 

formativo desenvolvido no curso, cujo objetivo principal foi estabelecer o contato dos 

licenciandos com a escola desde o início do curso, estimulando práticas de investigação, 

reflexão e construção de conhecimento sobre esse espaço escolar, a gestão da escola e do 

currículo, a sala de aula, a docência, o ensino e a aprendizagem78. Esse aspecto foi visto como 

muito positivo por possibilitar que professoras em formação pudessem observar como 

professoras mais experientes desenvolviam uma atividade docente polivalente. Essas mesmas 

professoras participaram ainda de projetos de iniciação científica, durante a realização do 

curso de Pedagogia, e puderam vivenciar um contato com a escola e seus profissionais, 

observando práticas pedagógicas de professoras que desenvolviam um trabalho por projetos. 

Em ambos os casos de vivência curricular, as pesquisas, sob formatos diferenciados, 

ajudaram-nas também a alargar a compreensão sobre aspectos da gestão escolar na 

perspectiva da docência ampliada. Nessa mesma linha, as professoras apontaram pontos 

considerados positivos sobre os cursos em nível médio e destacaram a importância de 

vivenciarem os estágios ou as chamadas “Práticas de ensino”, componentes curriculares que 

lhes proporcionaram momentos de ida às escolas reais para atividades sistemáticas, sendo 

supervisionadas tanto pela professora regente de classe como pela professora responsável por 

aquele componente curricular. 

Esses aspectos apontados das vivências nos cursos de formação seriam exemplos de 

que a profissionalidade se expressa por um conjunto de saberes de que dispõe o professor, que 

compõe um continnum que se entrelaça com o próprio desenvolvimento do conhecimento 

educacional e das teorias e processos pedagógicos que lhe são subjacentes (SARMENTO, 

1998; BRZENZINSKI, 2002, p. 10). 

Nesse mesmo contexto das experiências construídas nos cursos de formação inicial, 

uma professora questiona o projeto de formação docente que se apresenta nas instituições 

formadoras. Para ela, os formadores de formadores teriam um papel crucial nas aprendizagens 

que fariam o professor em formação sobre a necessária inter-relação entre os conhecimentos 

                                                 
78 A professora referia-se ao currículo do curso de Pedagogia da UFPE, cujo componente citado transversaliza o 

percurso formativo entre o 2º e o 8º períodos. A reforma que introduziu tal componente foi aprovada em 2000, 
tendo sua implantação se iniciado em 2001. Uma nova reforma foi aprovada em 2007, mantendo-se porém a 
transversalidade do componente Pesquisa e Prática Pedagógica. 
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das disciplinas de referência e os conhecimentos didático-pedagógicos em contextos de 

docência polivalente, na medida em que, eles mesmos, integrassem conteúdos e métodos, 

estabelecendo assim uma maneira peculiar de formar professores, diferenciada da formação 

de outros profissionais em outros cursos em nível superior. 

 
Tem uma coisa também em relação às áreas: porque veja, a gente tem que 
ter didática, mas tem que saber o conteúdo de Geografia, de História, no 
nível fundamental, mas tem que saber. E aos cursos não dão essa base pra 
gente, não. Tem que estudar fora se quiser ensinar direitinho. Porque você 
tem conteúdo, mas, você tem que ensinar a forma de ensinar. Você pode 
dar sua disciplina, mas se for dar para professor você tem que dar de 
uma forma diferente. Se você dá uma disciplina e você tem que focar, a 
maior parte não faz isso. (grifos nossos) 

(PF, Magistério e Licenciada em Geografia, Pós-graduada, 15 anos de 
magistério, RPA 06) 

 

Essa ideia aproxima-se do que as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de 

Professor chamou de “homologia de processos”. Segundo esse princípio, os projetos dos 

cursos de formação inicial deveriam adotar uma semelhança entre a estrutura dos seus 

currículos ao processo formativo que os futuros professores irão desenvolver com seus alunos 

(BRASIL, 2002). Asseguraria, assim, o estabelecimento de comportamentos esperados em 

momento posterior à formação e a experimentação concreta de tais comportamentos durante a 

própria formação docente. Esses são preceitos da epistemologia da prática que têm baseado o 

conjunto de dispositivos legais produzidos no período pós-reformas educativas nos anos 1990 

na realidade educacional brasileira, como já nos referenciamos em outros momentos, e, apesar 

de parecer bastante positivo essa indicação, principalmente por fomentar uma formação 

baseada na observação, na investigação e na análise da realidade concreta do futuro ambiente 

de trabalho, e ser considerado como uma inovação ao tomar “o trabalho concreto como 

categoria de análise” (FREITAS, 2002, p. 149), podem reduzir o processo formação docente a 

análises muito circunscritas às quatro paredes da sala de aula desconsiderando as críticas 

desse próprio trabalho em suas relações com a sociedade, conforme já vimos também em 

Freitas (op. cit.). 

  Ainda quanto aos processos de socialização profissional desenvolvidos nos cursos de 

formação inicial em nível superior, as professoras, ao compararem os cursos de Licenciaturas 

diversas e o curso de Pedagogia, percebem uma relação distanciada entre os conhecimentos 

disciplinares e os conhecimentos didático-pedagógicos, associando, ademais, a Pedagogia à 

dimensão técnica da didática, com ênfase nas questões metodológicas e nos aspectos 

unicamente práticos da gestão de classe. A esse respeito, o diálogo entre duas professoras 
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licenciadas, uma no curso de História e outra no curso de Pedagogia, revelou assim suas 

concordâncias:  

 

PH: Eu não sei se eu tivesse feito Pedagogia se seria diferente. Agora, no 
meu caso, que fiz [o curso de] História, para minha prática como professora 
polivalente, não foi [suficiente]. 
[...] Muitas vezes, eu me sentia angustiada. Eu ficava meio por fora, assim, 
do que elas falavam. Da prática que eu achava diferente da minha. E até o 
linguajar. Palavras técnicas que eu não sabia falar. Hoje, comecei a estudar, 
[participei d]as capacitações, comecei a ler, ai assim, hoje, me sinto no 
mesmo nível. Mas antes – e eu acho que tinha muito a ver por eu não ter 
feito Pedagogia – e eu ainda acho, acho que quem faz Pedagogia, recebe 
mais conhecimento da prática pedagógica.  
PF: É assim mesmo. Pedagogia não tem uma área que você trabalha uma 
aula? Monta uma aula, faz cartazes? Ela está falando isso e [o curso de] 
História não tem. A Pedagogia dá essa facilidade. Trabalha para você 
construir aquela aula. Por que História e Geografia não é aula para 
ensinar. É para passar conhecimentos, transmissão de conhecimentos e na 
Pedagogia ela ensina você a dar aula. (grifos nossos) 

(Diálogo entre PH, Magistério e Licenciada em História, 24anos de 
magistério e PF, Magistério e Licenciada em Geografia, Pós-graduada, 15 

anos de magistério, RPA 06). 
 
 

  Como dissemos, não pretendemos fazer uma análise da relação entre os 

conhecimentos das disciplinas de referência e os conhecimentos didático-pedagógicos por um 

viés de discussão apoiada em comparação reducionista de modelos de formação, como a que 

pudemos observar no diálogo acima. Na comparação realizada, as professoras reforçariam a 

predominância dos aspectos metodológicos sobre outros igualmente necessários, ao pensarem 

essa relação como um dos conhecimentos que integra a construção da polivalência. 

  Quanto ao âmbito do exercício profissional, as professoras afirmam que uma relação 

mais estreita entre os conhecimentos das disciplinas de referência e os conhecimentos 

didático-pedagógicos seria alcançada, de forma efetiva, no momento em que elas acionam as 

experiências previamente vividas em suas salas de aulas anteriores. Dessa forma, destacam a 

dimensão prática dessas experiências, a exemplo das falas apresentadas a seguir. 

 

Mas, foi na prática mesmo. Pedagogia ajudou, mas na prática estou sendo 
professora. Ainda não sou a professora dos meus sonhos, mas na prática, a 
cada ano, vou aprendendo, vou trocando, vou dividindo, vou pegando dos 
outros na prática. 

(PC, Magistério e Pedagogia, 17 anos de magistério, RPA 04) 
 

Mas acho que a prática é muito bom. Porque acho que não tem laboratório 
melhor do que a sala de aula. Tanto é que, quando você vai estudar, você 
fica se deparando com aquelas situações que viveu. Como ensinar? Como 
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ensiná-lo? Aquele que ensina é aquele que leva a refletir, leva a reflexão, 
leva a mudar. Conduzir a pessoa a mudar. É construir. O como ensiná-lo 
sem a prática não vai muito longe, não. Como ensinar você tem que ir. Tem 
que botar a mão na massa. Aí, é quando há a busca.  

(PX, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 20 anos de magistério, RPA 02). 
 

Tais indicações parecem endossar a perspectiva de Tardif (2002) sobre os saberes 

experienciais, na medida em que reconhece que tais saberes se expressam de forma 

interiorizada e construtiva, diferenciando-se dos demais saberes por desenvolver um processo 

de “retradução”, refinando-os e submetendo-os a certezas construídas na prática e na 

experiência (op. cit., p. 54). 

Os saberes da experiência destacados nas falas das professoras apontam ainda para a 

importância das trocas estabelecidas com colegas que estão há mais tempo em sala de aula, 

trocas que possibilitaram a elas construir as bases teórico-práticas para o seu próprio trabalho. 

Apesar desse aspecto ser muito evidente para as professoras que ingressaram recentemente na 

docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ele também foi referido por professoras 

que têm quase 11 anos ou mais tempo de ensino. O mesmo seria defendido, inclusive, para a 

efetivação de um trabalho em equipe que poderia atenuar a insegurança e a “solidão”, 

características que, segundo Morgado (2005), põem em evidência como a cultura docente tem 

apresentado uma tendência ao isolamento, com reforço das práticas individuais de cada 

professor. Na verdade, as falas das professoras vão à contracorrente do que Morgado descreve 

para como tendência para o conjunto da cultura docente, uma vez que os testemunhos 

colhidos sugerem que as professoras polivalentes assumiriam práticas marcadas por um 

caráter mais colaborativo.  

 Diante do exposto, a relevância dada pelas professoras aos saberes experienciais, a 

quem atribuem a virtude de realizar a aproximação particular entre os conhecimentos das 

disciplinas de referência e os conhecimentos didático-pedagógicos, no contexto, parece 

indicar que uma espécie de profissionalidade empírica comporia uma marca constitutiva da 

polivalência. Segundo Dubar (1987), “a profissionalidade empírica se associa às qualidades 

pessoais provenientes da experiência e da personalidade” (p. 7). A esse respeito, uma 

professora que possui o curso de Magistério em nível médio e está cursando Pedagogia, tendo 

já 08 anos de experiência no magistério, defendeu que a relação entre aqueles dois 

conhecimentos é algo “peculiar”, ou seja, próprio de cada indivíduo, parecendo não ser 

passível de ser aprendida em processo de formação. Porém, essa mesma professora destaca 

que o professor pode, através de processo de pesquisa, ainda que essa pesquisa pareça estar 

circunscrita à sala de aula, desencadear um processo de aprimoramento de sua ação. Contudo, 
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sua fala sugere que esse aprimoramento teria um caráter mais empírico, pois não deixou 

evidências de que se referia à possibilidade do professor desenvolver um processo de 

abstração do real para assim intervir. 

Essas características parecem ainda reforçar as metáforas propostas por Bourdoncle 

(1991, 199379) do professor como artesão e como artista em detrimento daquela que se 

propõe a vê-lo como profissional. Alguns estudos, tal como o de Tardif (op. cit.), têm 

defendido que o saber docente é um saber aprendido diretamente do exercício da atividade de 

ensino, sendo assim reconhecido como um saber não possuidor de caráter formal e 

sistemático. Para Batista Neto (2006a), a se entender que a formação docente se encerra nos 

saberes experienciais, como querem alguns entusiastas do praticismo, ou mesmo se a primazia 

destes saberes sobre os demais saberes que compõem a docência nesse nível for um 

pressuposto, “tal configuração no plano da formação do professor e da natureza do saber 

docente acarretaria um controle frágil do recrutamento, com consequências para o prestígio e 

a imagem social” (p. 9). Porém, foi curioso identificarmos que a proposição apresentada por 

aquela professora não teve aceitação das demais. Nesse momento, destacou-se, por parte de 

algumas delas, a importância de ser desenvolvido um processo de formação adequado que 

possibilite a apropriação e a construção de conhecimentos profissionais80 que, nesse caso, 

teria destaque apenas os saberes disciplinares e os saberes didáticos. A fala dessa professora 

expressaria essa condição: 

 

Eu acredito que a formação do professor ela vai ser crucial nessa questão. 
Tanto nessa relação do saber ensinar, como no domínio desse 
conhecimento.  

(PR, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 25 anos de magistério, RPA 03). 
 

Esse aspecto vem ao encontro do que dizíamos acima sobre a instituição de uma 

profissionalidade empírica, sobre a qual as professoras baseiam a construção da polivalência. 

Contudo, essa mesma marca endossaria também o caráter de enriquecimento e afirmação do 

professor polivalente como aquele que procura sempre (re)experimentar e ressignificar 

práticas já desenvolvidas por meio da pesquisa, aproximando-se assim de uma 
                                                 
79 Bourdoncle (1991) formulou quatro metáforas para se contrapor às indicações que davam destaque ao 

professor profissional questionando os limites do mito da profissionalização docente, embora reconheça que 
estes não devem ser impedimentos para que se consolide a docência como profissão. Batista Neto (2006a) 
assim as resume com base nas ênfases e tônicas de caráter objetivo e/ou subjetivo: professor como operário 
(dimensão de classe e o processo do trabalho); como artesão (dimensão do saber – apropriação e controle pelo 
artesão do saber necessário ao processo de trabalho); professor como artista (dimensão afetiva e relacional) e 
como improvisador (dimensão do improviso na condução das situações de trabalho). 

80 Os conhecimentos profissionais são aqui definidos a partir da proposição de Saviani (1996) que reconhece os 
saberes necessários a alguém obter para se constituir como educador. 
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profissionalidade extensa, próxima à perspectiva defendida por Hoyle (1980), ou seja, o 

profissional extensivo atualiza-se lendo livros e jornais educacionais, comparando 

sistematicamente o seu trabalho com o de outros docentes, envolvendo-se em várias 

atividades profissionais e preocupando-se em promover o seu próprio desenvolvimento 

profissional através do trabalho. Esse profissional percebe, portanto, o ato de ensinar como 

uma atividade racional, susceptível de melhoria com a ajuda da pesquisa e do 

desenvolvimento. Essa condição pode ser encontrada nas falas apresentadas a seguir: 

 
O professor tem que buscar, tem que ir a campo, buscar e fazer que realmente 
seja a aula. Embora que a gente tenha todos esses problemas que XXXXX, 
falou, até mais, mas essa polivalência a gente tem que buscar. Mesmo não 
gostando de certas disciplinas, eu tive que procurá-las. 
(PL, Magistério (Graduação não informada), 31 anos de magistério, RPA 05). 
 
 
Tem que dominar. É isso que to (sic) dizendo. Você está ali na sua busca, na 
sua pesquisa. Vai na internet, vai nos livros, você não está aprendendo aquilo 
ali? Com o tempo, você domina.  
(PF, Magistério e Licenciatura em Geografia, 15 anos de magistério RPA 06). 

 

É nesse sentido que, para Azzi (2005), o saber pedagógico do professor fundamenta a 

ideia do papel do professor como construtor de saberes. Assim, a prática docente, expressão 

do saber pedagógico, constitui-se numa fonte de desenvolvimento da teoria pedagógica, uma 

vez que as necessidades práticas que emergem do cotidiano da sala de aula demandariam uma 

teoria (AZZI, op. cit., p. 47). Nessa perspectiva, para Saviani (1996), os saberes da 

experiência não se diferenciam dos demais saberes docentes, pois, esses saberes não seriam 

conteúdos distintos, mas uma forma que pode estar referenciada nos diferentes tipos de saber. 

Tais dados constituem mais uma evidência: a ambiguidade entre profissionalização e 

fragilidade no reconhecimento da função e do saber específico indispensável ao 

desenvolvimento da atividade e sua natureza do trabalho do professor polivalente. De um 

lado, a defesa de uma profissionalidade científica, baseada na “qualificação jurídica atestada e 

hierarquizada pelos títulos escolares” (DUBAR, 1997), ou seja, a indicação da exigência de 

um saber social específico para o exercício docente como um descritor relevante, tal como 

defende Roldão (2007). Por outro lado, uma ênfase maior é dada em aspectos personalísticos, 

por conseguinte, em aspectos mais ligados a características e atributos pessoais, a exemplo do 

dom, carisma, desejo, entre outros, que podem, de toda evidência, dar brecha a práticas de 

licenciamento para o ensino, ainda existentes na realidade brasileira, segundo a qual qualquer 

profissional, apenas por ser portador de um diploma ou por apresentar certos traços 



 231

característicos, poderia exercer a docência (BRZENZISK, 2002; BATISTA NETO, 2006c e 

2007).  

Essa ambiguidade reclamaria por conteúdos formativos de natureza sócio histórica do 

professor integrando uma sólida formação teórica e interdisciplinar capaz de lhe conferir 

competências para análise crítica e compreensão dos fenômenos educativos, seus 

fundamentos históricos, políticos e sociais, como também o domínio dos conteúdos da 

educação básica, a fim de que criem as condições para uma intervenção pedagógica 

condizente com os requerimentos da sociedade e da realidade educacional brasileiras 

(BRZEZINSKI, 2011). Esse é um dos princípios muito caro ao movimento de educadores 

que, segundo Freitas (2007), situa-se no campo das suas lutas históricas, sendo, no entanto, 

enquanto projeto, passível de experimentação e de críticas. 

Destacamos, ainda, de acordo com as interações estabelecidas nos grupos focais, que 

outro saber docente, no contexto da polivalência, estabeleceria uma relação particular entre os 

conhecimentos das disciplinas de referência e os conhecimentos didático-pedagógicos. Este 

saber seria o saber curricular. Discutiremos a seguir alguns de seus aspectos. 

 

7.3 O saber curricular e a relação entre os conhecimentos das disciplinas de referência e 

os conhecimentos didático-pedagógicos 

 

A maioria dos pesquisadores que abordam os saberes docentes como objeto de estudo 

define o saber curricular tanto como o conhecimento que os professores possuem sobre os 

programas e projetos curriculares que são definidos e elaborados por instâncias 

extraescolares, em geral, no nível da gestão pedagógica dos sistemas de ensino e, na maioria 

das vezes, sem a participação efetiva dos professores, como o processo que o professor 

desenvolve de modo a “moldar” o currículo prescrito ao contexto de sua ação de ensino 

(SACRISTÁN, 1999). Nesse sentido, para Tardif (2002) os saberes curriculares 

correspondem à organização e à seleção de conteúdos, métodos, estratégias, entre outros e que 

se apresentam de forma concreta nos programas escolares e, por sua vez, os professores 

devem saber aplicar.  

Já os conhecimentos didático-pedagógicos reuniriam uma compreensão sobre as 

teorias produzidas pelas Ciências da Educação, aí compreendida a Pedagogia, sobre os 

processos de ensino e de aprendizagem e os princípios da organização escolar, visando 

articular os fundamentos dessas teorias às práticas e demais funções docente, sem perder de 
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vista os objetivos educacionais e os princípios que norteiam o trabalho educativo como um 

todo (GUATHIER et al., 2006; SAVIANI, 1996).  

Na perspectiva de Shulmam (1986), conhecimento pedagógico de conteúdo apresenta-

se como um conhecimento exclusivo dos professores e representaria a combinação entre 

conteúdo81 e pedagogia, expressando a forma como tópicos particulares, problemas ou 

questões podem ser organizados, representados e adaptados para os diversos interesses do ato 

da docência, no desenvolvimento, assim, de habilidades profissionais.  

Segundo Roldão (1999), a gestão curricular82 é inerente a qualquer prática docente. 

Essa gestão curricular se diferenciaria quanto à natureza das opções que são realizadas tanto 

no limite da sala de aula como da escola como instituição social, no que se refere aos níveis 

de decisão e aos papéis dos atores envolvidos. Para Saviani (1996), o saber curricular seria a 

indicação de um conhecimento didático-curricular que expressa “a dinâmica do trabalho 

pedagógico, como uma estrutura articulada de agentes, conteúdos, instrumentos e 

procedimentos que se movimentam no espaço e tempo pedagógicos, visando atingir objetivos 

intencionalmente formulados” (p. 149-150). Dessa forma, não importa a perspectiva adotada, 

vemos que o professor exerce um papel crucial na constituição do saber curricular que 

expressaria o reconhecimento da educação como prática social e a docência como práxis. 

Dessa forma, o saber curricular integra tanto o conhecimento sobre os programas e os 

projetos curriculares que são definidos e elaborados por instâncias extraescolares como o 

conhecimento construído pelo docente professor sobre as formas de seleção de conteúdos e de 

atividades integradas aos objetivos e aos fins educacionais. 

Num contexto de centralização dos sistemas educativos, construída sob a égide da 

influência das ideias neoliberais, a exemplo dos sistemas educativos brasileiros e português, a 

natureza das opções, dos níveis de decisão e os papéis dos atores parecem colocar os 

professores numa situação ambígua por reconhecê-los, ao mesmo tempo como profissionais 

funcionários do Estado e como funcionários do Estado profissionais. Para Roldão (op. cit., p. 

19),  

 
[...] as mudanças estruturais que estão a ocorrer nos sistemas, no sentido de 
uma maior centração dos níveis de decisão e gestão na escola, indiciam que 
a actividade docente tenderá a sofrer uma mudança no sentido de uma 
maior afirmação das suas características de profissão, com o correspondente 

                                                 
81 Expressão usada por esse pesquisador. 
82 Podemos considerar que a indicação de Roldão (1999) sobre a gestão curricular se expressa como um saber 

curricular no qual o professor constrói a capacidade de, em diferentes níveis, selecionar conteúdos inseridos na 
cultura dos saberes que irão orientar o ensino e constituir as aprendizagens escolares. 
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esbatimento da dimensão funcionário, que parece cada vez mais inadequada 
a instituições escolares com autonomia e projectos próprios.  

 
 
Essa situação de ambiguidade se expressa no momento em que os mesmos 

mecanismos de centralização do Estado regulador, ao desconcentrar (PARO, 1998) o “serviço 

educacional” como sua responsabilidade, a despeito de manter a tarefa de formular e 

implementar as políticas educacionais, o Estado neoliberal produz práticas de 

descentralização que podem tanto contribuir para a autonomia docente, tal como defende 

Roldão, ou caminhar no sentido da produção de um processo de proletarização, como 

apontado por Silva (2011) ao descrever a desqualificação da avaliação escolar. Nesse sentido, 

a análise de Azzi (2005) adere aos que reconhecem influências, por parte dos professores, em 

diversos níveis de decisão curricular, e que estes possuem um controle e uma autonomia, 

mesmo que relativos, sobre seu processo de trabalho, capazes de imprimir uma direção 

própria no enfrentamento dos desafios educacionais e do processo de ensino e de 

aprendizagem. 

A partir dessas análises, inferimos que o saber curricular parece ser um saber 

construído pelas professoras sujeitos da pesquisa que estabeleceria uma relação mais próxima 

entre os conhecimentos das disciplinas de referência e os conhecimentos didático-

pedagógicos para construir a profissionalidade polivalente. Dessa forma, esse saber se 

apresentaria a partir de dois aspectos particulares: i) a relação direta com os seus alunos 

nortearia a seleção curricular; ii) os sentidos e as práticas de integração curricular afirmariam 

a polivalência.  

Sobre a relação professor-aluno norteando a seleção dos conteúdos, percebemos que as 

professoras parecem constituir um saber curricular a partir de justificativas embasadas por 

teorias psicológicas. Essas teorias psicológicas segundo Santomé (1998) norteiam uma 

concepção de globalização que enfatiza e toma como base as formas próprias de 

conhecimento desenvolvidas pelas crianças. Levariam também a modelos curriculares que 

respeitem as idiossincrasias do desenvolvimento da aprendizagem infantil, estando 

intimamente ligados a formas metodológicas específicas de organizar o ensino para facilitar a 

aprendizagem dos alunos. Essas abordagens psicológicas, por sua vez, tiveram a adesão de 

um movimento pedagógico, como já destacamos, que vem ao longo do século XX 

promovendo uma educação centrada na infância. Assim sendo, a partir de algumas afirmações 

das participantes de nossa pesquisa, podemos inferir que essas professoras parecem 

desenvolver uma articulação entre os conhecimentos das disciplinas de referência e os 
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conhecimentos didático-pedagógicos pela via da compreensão de como os sujeitos aprendem. 

Tal inferência ratificaria a máxima desenvolvida por Shulman de que “aqueles que 

compreendem ensinam” (p. 14).  

 
Eu acho que um conhecimento fundamental para o professor polivalente é a 
questão de como se aprende. Quais são os processos da aprendizagem que 
estão subjacentes para ele poder fazer uma avaliação e não só avaliar, para ele 
poder intervir.  
(PV, Magistério e Psicologia, Pós-graduada, 26 anos de magistério, RPA 02). 
 

Além de eu compreender o sistema de numeração, eu teria que saber como 
meu aluno passa por esse caminho para chegar nessa compreensão. A partir 
daí eu seguir com ele este caminho e dando o suporte que ele precisa nesse 
caminho.  
(PR, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 25 anos de magistério, RPA 03).  

 

 

No segundo aspecto, os sentidos e as práticas de integração curricular, as professoras 

balizam a polivalência pelo reconhecimento de que esta se caracteriza pelo trabalho com as 

áreas de conhecimento que compõem o currículo dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Esses conhecimentos ou conteúdos, para usar a terminologia consagrada entre os docentes, 

teriam que estar articulados um ao outro no ato do ensino. Assim, o saber curricular se 

expressaria, dentre outras, pela forma como as professoras buscam superar a forma 

segmentada de ensinar os conteúdos das áreas do conhecimento, articulando os diversos 

componentes curriculares. Esses esforços constituem uma tradução do que constata 

Brzezinski (2008), como o domínio de um conhecimento peculiar de que são dotados os 

professores polivalentes para o atendimento dos alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, domínio que requereria uma aproximação entre o conhecimento disciplinar e a 

didática. 

 As professoras comentaram que este não é um trabalho fácil, tal como percebermos 

na fala de uma delas:  

 

É difícil articular alguns conteúdos de áreas diversas, como não trabalhar de 
forma segmentada. Fazer uma articulação, a gente está sempre pesquisando 
para que não fique solto o trabalho.  

(PX, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 20 anos de magistério, RPA 02). 
 
 

Assim, o saber curricular construído pelas professoras polivalentes teria como base o 

sentido de integração curricular, norteado por uma noção de interdisciplinaridade por elas 

constituída. Essa noção se materializaria sob diferentes formas: por meio de projetos 
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didáticos, por meio de um ensino temático. Essas modalidades de constituição desse saber 

curricular particular são norteadas pela compreensão das professoras de que precisam 

contextualizar o ensino dos conteúdos, de modo a constituir uma aprendizagem significativa.  

As formas de integração curricular elegidas pelas professoras de nossa pesquisa para a 

afirmação da polivalência e que reforçam a perspectiva interdisciplinar de sua atuação se 

assemelham àquelas que foram identificadas pela pesquisa de Baillat et al. (2001). Foi 

identificado nessa pesquisa que os professores explicitam formas de construir “pontes” entre 

as disciplinas, descrevendo que algumas disciplinas são consideradas por eles como um 

instrumento útil para o ensino de outras. Houve também a indicação do uso de temas sobre os 

quais os professores organizariam o ensino, integrando, através de atividades, disciplinas 

diferentes. Foi indicado ainda que a articulação entre as disciplinas poderia ser efetuada por 

meio do trabalho com elementos na vida real.  

A despeito da construção de “pontes” entre as disciplinas numa perspectiva 

interdisciplinar ser entendida, pelos professores integrantes daquela pesquisa situada na 

realidade francesa, como uma positividade da polivalência, não foi descartado que há uma 

dificuldade dos professores em caminhar da crença para ação. Esse mesmo dado dialoga com 

o que foi indicado pelas professoras participantes de nossa pesquisa sobre o reconhecimento 

de ser esse um trabalho difícil de ser realizado levando em conta também as suas condições 

concretas de exercício, a exemplo do insuficiente apoio recebido tanto da escola como da rede 

de ensino. Diante disso, podemos ainda concluir que existe uma semelhança nas formas de 

professores brasileiros e professores franceses construírem a polivalência e de pensarem a 

interdisciplinaridade em sua atuação no plano curricular.  

Em relação ao ensino temático, vimos que as professoras assumem uma integração 

curricular matizada pelas narrativas de seus alunos. Assim, na gestão curricular que 

desenvolvem com seus alunos, as professoras identificam a realidade social como um 

conteúdo de aprendizagem para desenvolver os conhecimentos disciplinares (GUIMARÃES, 

2004). Foi recorrente nas interações entre as professoras a indicação da necessidade de 

partirem da realidade de seus alunos para desenvolverem uma aprendizagem e assim 

efetivarem uma polivalência plena, que articula tanto a integração entre os conteúdos como as 

características, os interesses e as necessidades de seus alunos, dando-lhe um sentido utilitário.  

 
Reconhecer que o que meu aluno trouxe também é importante. Pegar aquilo 
que ele trouxe e levar meu conteúdo dentro da realidade dele. [...]Quando 
entra na realidade deles, a gente vê o resultado. A gente vê eles se sentindo 
importante. Um dizia que tinha casa de taipa, outro de madeira. Comecei 
gente: já é História. Vamos cartografar a viagem de casa pra cá. O que 
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vocês viram? Que moradia vocês viram? Vi o resultado porque peguei onde 
estava o interesse deles.  

(PZ, Magistério e Pedagogia, 35 anos de magistério, RPA 02) 
 
Acho que a dificuldade principal da polivalência é exatamente, não só o 
domínio do conteúdo, mas é o como fazer, como transmitir, a palavra que 
queira ser usada. Como levar os alunos a compreenderem, apropriarem[-se] 
desses conhecimentos de forma que vá fazer sentido na vida dele. (grifo 
nosso) 

(PP, Magistério, cursando Pedagogia, 11 anos de magistério) 
 

Eu concordo. A gente, às vezes, nem sabe para que a gente vai ensinar isso. 
E até os próprios alunos mesmo. Por que, tia, vou estudar isso, essas coisas? 
Realmente, o que xxxxx falou é importante.  

(PQ, Magistério, cursando Pedagogia, 08 anos de magistério, RPA 03) 
 

 
Ainda sobre a contextualização, ou seja, inserção da realidade social dos alunos nos 

conteúdos de aprendizagem, para a integração dos conhecimentos disciplinares, Forquin 

(1993) identificou uma tendência à descompartimentação das disciplinas no seio das escolas 

para organizar e selecionar o currículo, através da concentração do ensino em torno de 

questões que não corresponderiam às divisões tradicionais entre as matérias escolares. Esse 

seria um modo “integrado” de selecionar e tratar os conhecimentos, segundo aquele autor.  

Outra possibilidade de análise do currículo a partir da qual a realidade social dos 

alunos é considerada no ensino dos conteúdos de aprendizagem, com o objetivo da integração 

dos conhecimentos disciplinares, estaria na base da construção de abordagens compensatórias 

sobre as quais uma certa ideia de currículo centrado na realidade da vida comunitária se 

apoiaria (BATISTA NETO, 2006a). Essas abordagens deram prevalência à temática da 

cultura local e receberam críticas relacionadas quanto 

 

ao uso dado ao conceito de comunidade para a compreensão de questões da 
sociedade moderna, mas também em relação à ruptura que essa opção 
pedagógica opera com a idéia de que cumpre à educação possibilitar o acesso 
a um mínimo de saberes, valores, tradições, enfim, referências culturais 
comuns que permitam a manutenção da unidade da nação (BATISTA NETO, 
op. cit., p. 8). 

 

 

Nessa mesma linha, Guimarães (op. cit.) destaca que as professoras dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental selecionam os conhecimentos a serem ensinados, mobilizam saberes 

para dar sentido ao conhecimento escolar e, para tanto, inserem “os conteúdos de 

aprendizagem na realização das atividades que atendam a aspectos que caracterizaram a 
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prática da escola” (p. 108). Exemplos dessas atividades seriam: registro da frequência diária, 

quando aproveitam para realizar problemas matemáticos, ou como registro em calendário, 

atividade que proporciona a compreensão de conteúdo relacionado ao estudo do tempo 

(GUIMARÃES, 2004, p. 108). Vê-se, a partir desse exemplo, que as professoras participantes 

da pesquisa de Guimarães desenvolveram uma aproximação singular entre os conteúdos 

disciplinares selecionados e a dimensão didática quanto às formas de planejamento, 

organização e avaliação realizadas em atividades que integrariam dois níveis de decisão 

curricular: o de sua sala de aula e o da escola. De forma semelhante, as professoras 

participantes de nossa pesquisa buscam organizar um ensino temático, a partir da organização 

do calendário escolar estabelecido. Assim sendo, na utilização de temas, tais como os festejos 

carnavalescos, as festas juninas, procuram integrar diferentes conteúdos por meio de 

determinadas atividades. 

 

Na realidade, sempre procuro trabalhar algum tema. E a partir do tema 
vou explorar Ciências, Linguagem. Dependendo do conteúdo, vai explorar 
Geografia. Normalmente a gente trabalha na escola de um modo geral com 
os temas. (grifo nosso) 
(PR, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 25 anos de magistério, RPA 03) 

 

Ontem mesmo trabalhei o gênero lista. A gente fez uma lista de comidas 
típica do ciclo junino, das festas juninas. Trabalhando um tema relacionado 
com a cultura, que se articula com a arte, com a música.  

(PX, Magistério e Pedagogia, Pós-graduada, 20 anos de magistério, RPA 02). 
 

 

Outra expressão do saber curricular construído pelas professoras que desenvolveria 

uma relação menos distanciada entre os conhecimentos das disciplinas de referência e os 

conhecimentos didático-pedagógicos surgiu numa reflexão efetuada por uma professora da 

escola da RPA 03. Essa professora apontou que para integrar as áreas disciplinares 

necessitaria construir um saber curricular de modo a compreender o processo pelo qual uma 

área de conhecimento se constitui tanto como disciplina como saber escolar. Essa indicação se 

aproximaria também da proposição de Santomé (1998) de que, antes de pensarmos numa 

perspectiva interdisciplinar, necessitamos construir uma sólida compreensão do processo 

disciplinar da ciência. Assim, a esse respeito, aquela professora comenta: 

 
Tiveram coisas que não obtive conhecimento [em minha formação] A partir 
de que ano foi introduzida? [no currículo determinada disciplina] Quais as 
necessidades? Quais as mudanças? O objetivo geral da História. Isso estou 
falando de cada disciplina: História Geografia, Ciências. Objetivo geral 
daquela série, daquele ano. A partir daí foi que comecei a abrir um leque em 
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relação àquela área, que ao mesmo tempo não foi suficiente. Fui buscar um 
pouco mais para ver como vou tentar passar essa disciplina para meus 
alunos, como vou tentar construir esse conhecimento. 

(PP, Magistério, cursando Pedagogia, 11 anos de magistério, RPA 03) 
 

 
Essa mesma preocupação com a história das disciplinas escolares83 é endossada pela 

indicação daquela mesma professora sobre a importância do docente ter a compreensão dos 

fundamentos e dos princípios de cada área de conhecimento para se obter uma base sólida de 

trabalho pedagógico com cada uma delas. Nesse sentido, Shulmam (1986) destaca que o 

conhecimento do conteúdo, além de se referir ao conhecimento próprio da disciplina, expressa 

a compreensão dos processos de construção epistemológica da área de conhecimento. 

Nessa mesma linha, outra professora de uma escola da RPA 06 argumenta que a 

linguagem estabelecida pelo docente no ensino é um aspecto relevante para a articulação entre 

os conhecimentos das disciplinas de referência e os conhecimentos didático-pedagógicos. De 

acordo com Shulman (op. cit.), o conhecimento do conteúdo é a primeira fonte para o 

conhecimento base do professor. Assim, considera que esse profissional tem uma 

responsabilidade especial em relação ao conhecimento, pois expressa o modo como esse 

mesmo conhecimento é comunicado aos alunos, exigindo-lhe flexibilidade e uma 

diversificação nas formas de explicação dos conceitos e princípios. A fala a seguir parece-nos 

explicitar essa indicação: 

 

Eu detenho o conhecimento em Geografia, pra mim é fácil. Aí ela não 
detém, ela estuda. Pra mim eu tô crente que meus alunos, porque aquilo 
para mim é natural, aí o pessoal fala: [...]. Como a linguagem dela já vai da 
pesquisa do querer saber ensinar, o trabalho dela talvez fique melhor porque 
você não vai falar de Geologia (sic). Você vai falar do estudo da terra. A 
gente vai estudar a terra. Entendeu a linguagem? Aí é diferente. Porque 
acontece isso, aquilo se tornou tão fácil para você que é a sua linguagem do 
dia a dia. Mas como ela não detém o conhecimento, ela vai buscar, vai...se 
eu falar em Geologia, tenho que toda hora tá dizendo o que é isso. O tempo. 
Erosão. Vocês notaram que quando a água bate no chão fica abrindo um 
pedacinho. É isso que ela faz. Aí quando você entra com o termo técnico 
aquilo fica bem mais fácil. Mas imagine só: erosão da água, vai abrir sulcos 
na terra. Eu já falei assim, quem veio me chamar atenção foi uma colega: ô 
xxxx, teus alunos estão familiarizados com esse palavreado? Porque a turma 
da 4ª série já estava familiarizada comigo. 5 anos! Mas para elas 
conseguirem dominar isso. Aí, eu tive que dominar um glossário. Essa 
palavra é isso aqui. Significa isso, isso. Entenderam? Para trabalhar 
fossilização, eu precisei trazer argila, material orgânico, fazer experiência, 
deixar 15 dias, abrir para eles entenderem o processo de fossilização. Tem 

                                                 
83 Domínio da pesquisa educacional, em que despontam figuras como André Chervel, que tem por objetivo o 

estudo das origens, do desenvolvimento, dos fundamentos, dos princípios gerais, dos conceitos básicos e das 
abordagens dadas às disciplinas que compuseram e compõem o currículo escolar. 
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aquele que é especialista, tem aquele que não é especialista, se ele consegue 
passar muito melhor. Numa linguagem mais simples ele consegue pensar 
qualquer área. 

(PF, Magistério e Licenciatura em Geografia, 15 anos de magistério, RPA 06) 
 
 
 

Ainda no contexto das questões relativas ao processo em que uma área disciplinar se 

constitui como saber escolar, aquela mesma professora expressou que tão importante quanto 

integrar as áreas disciplinares seria construir um saber curricular para compreensão do 

processo de formação das disciplinas escolares, com destaque para a sua dimensão histórica. 

Contudo, lamenta o fato de ter construído esse conhecimento ao mesmo tempo que foi 

percebendo as lacunas existentes nos cursos de formação para o desenvolvimento dessa 

compreensão histórico-cultural de constituição dos saberes escolares. Sobre esse fato 

comenta: 

 

Quando a gente fala disciplinas, História, Geografia, a gente não imagina 
que por trás dela existe um histórico ali. Existe o eixo temático, enfim. 
Acho que isso não foi passado para gente. Depois de um tempo é que eu 
vim descobrir e me apropriar muito mais em cada disciplina. (grifo nosso) 

(PP, Magistério, cursando Pedagogia, 11 anos de magistério, RPA 03) 
 
 

O saber curricular dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental no 

contexto da polivalência, implicando em formas próprias de relacionar os conhecimentos das 

disciplinas de referência e os conhecimentos didático-pedagógicos, põe em evidência ainda a 

existência de um currículo em ação (SACRISTÁN, 2000) entendido como uma “tradução” 

(BALL, 1998) das políticas e das práticas curriculares que efetivamente realizam as escolas, 

construídas sob bases particulares em que as professoras assumem papel ativo. Nesse sentido, 

a indicação que a noção de “competências”, assumida pela rede municipal de ensino de Recife 

a partir dos referenciais nacionais, pareceu, para as professoras, não ser suficiente para 

responder às demandas da polivalência. As professoras acabam por assumir a prevalência dos 

conhecimentos das disciplinas de referência para afirmar positivamente seu trabalho 

polivalente. Parece assim, como já comentamos, que a noção de competências se inseriria 

também no paradigma da articulação de conteúdos que geraria uma visão de superficialidade, 

o que, para as professoras, fragilizaria o trabalho com os conteúdos.  

Esse aspecto pareceu-nos indicar certa contradição na descrição das práticas 

desenvolvidas pelas professoras uma vez que estas referenciaram uma integração curricular 

com um forte cunho social, ao dar destaque tanto para temas sociais mais gerais como para a 



 240

realidade particular de seus alunos. Porém, não vislumbraram na noção de competências a 

integração entre saberes, atitudes e habilidades, portanto, um favorecimento dessa integração 

curricular. 

Podemos inferir que esta característica deve-se tanto ao fato de que o conhecimento 

científico tem sido legitimado no âmbito da cultura escolar em detrimento de outras formas de 

conhecimento e sua construção, como também pela marca de distanciamento que, por vezes, 

as políticas educacionais, dentre elas as políticas curriculares, apresentam ao serem 

formuladas, desconsiderando-se, muitas vezes, as realidades concretas dos professores e, 

assim, constituírem-se noções tão abstratas que esses profissionais pouco dialogam com elas.  

Por fim, as professoras comentam que a redução da polivalência realizada por meio de 

uma seleção que nega alguns conteúdos de algumas áreas de conhecimento apresenta duas 

justificativas principais. A primeira delas relaciona-se ao não domínio de alguns conteúdos. 

Assim, por reconhecerem que o conhecimento das disciplinas é imprescindível para sua 

“didatização”, ou seja, sua transformação didático-pedagógica em saber a ensinar 

(CHEVALLARD, 1998), preferem não lecioná-los de forma nenhuma ou retardar o seu 

ensino para um momento que julgam ser mais pertinente, após um preparo mais adequado. A 

segunda justificativa está relacionada a uma organização mais ampla da gestão curricular, 

realizada pela escola como instituição social transmissora do conhecimento historicamente 

acumulado pela humanidade. Nesse contexto, as professoras compreendem que desenvolvem 

uma seleção curricular visando atender aos objetivos e às especificidades da etapa inicial de 

escolarização (anos iniciais do Ensino Fundamental na realidade educacional brasileira), 

mediada também pela relação pedagógica estabelecida com seus alunos. A esse respeito essa 

professora comenta: 

 

Então, assim, quando fala quais os conhecimentos que o professor precisa ter 
acho que seria muito como base ter esse olhar diferenciado para selecionar 
conteúdos em sala de aula. Porque é determinado trabalhar tais conteúdos 
naquela série, mas assim, minha turma não está preparada. Então, como vou 
dar qualidade a isso? Primeiro vou selecionar esses conteúdos que atendam a 
necessidade da minha turma. 

(PP, Magistério, cursando Pedagogia, 11 anos de magistério, RPA 03) 
 

 

Diante do exposto, vemos na construção da profissionalidade polivalente as 

professoras estabeleceram uma relação entre os conhecimentos das disciplinas de referência e 

os conhecimentos didático-pedagógicos ora de forma distanciada, enfatizando mais um 

conhecimento do que outro, ora realizando uma relação mais próxima.  
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Dessa forma, as professoras reconhecem que há uma relação de interdependência entre 

esses dois conhecimentos. Essa relação de interdependência expressaria um equilíbrio 

adequado por meio da indicação de que o professor polivalente trabalharia com noções ou 

conceitos gerais de cada área de conhecimento sem, necessariamente, ater-se a uma área de 

conhecimento em especial, articulando sempre, no ensino, os diferentes conteúdos, além de 

trabalhar tendo por norte a formação humana. Para que alcance um equilíbrio adequado, que é 

próprio da polivalência, esse profissional necessitaria construir um saber curricular de modo a 

compreender o processo pelo qual uma área de conhecimento se constitui como uma 

disciplina e como conhecimento escolar, refletindo ainda sobre a dimensão histórico-cultural. 

Esse saber curricular seria materializado por meio das modalidades organizativas dos 

projetos didáticos e do ensino temático, exigindo-se ainda um saber atitudinal que expressaria 

uma constante atitude investigativa para atender às demandas da polivalência. Nesse sentido, 

a professora polivalente se afirmaria como uma especialista de sua área de atuação, a 

educação, na qual integraria os objetivos educacionais e sociais mais amplos a um saber-

fazer, articulando sujeitos, conteúdos, instrumentos e procedimentos. Por esse motivo, as 

professoras assumem uma integração curricular, através de diferentes modalidades 

organizativas, matizada pelas narrativas de seus alunos, destacando, além da realidade social 

deles, o conhecimento sobre os objetivos educacionais para a etapa inicial de escolarização 

expressado em termos de seleção e organização dos conteúdos e das atividades. 

Contudo, apesar do reconhecimento da interdependência entre os conhecimentos das 

disciplinas de referência e dos conhecimentos didático-pedagógicos, esta relação, por vezes, 

se mostra tensa e conflituosa gerando alguns distanciamentos e fazendo com que, muitas 

vezes, o trabalho de articulação entre os conhecimentos não se configure como uma tarefa 

fácil. Assim, na maioria das vezes que discutiram essa relação, as professoras referendavam, 

predominantemente, os conhecimentos ligados às funções pedagógicas com ênfase nos 

aspectos metodológicos. Nesse sentido, estes aspectos metodológicos seriam norteados por 

teorias psicológicas, configurando justificativas que enfatizariam uma dimensão pragmática e 

centrada em como seus alunos aprendem, forma efetiva de atender às necessidades da 

polivalência. 

Por outro lado, a relevância dada ao conhecimento das disciplinas de referência se 

afirma em contraposição a determinadas políticas curriculares, além de parecer ser tomado 

como elemento de controle para atenuar a indisciplina dos alunos. Essas indicações refletem 
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tanto o movimento de legitimação do conhecimento científico como também preceitos de uma 

cultura escolar cristalizada de uso do conhecimento para o controle do corpo84. 

Para atenuar certos aspectos dessa relação conflituosa, as professoras recorrem à 

mobilização de saberes experienciais em diferentes níveis, que se referem à sua trajetória 

pessoal como aluno, aos processos de socialização profissional vividos nos cursos de 

formação docente inicial e às experiências previamente vividas em suas salas de aulas, bem 

como na troca de experiências com suas colegas. Esses níveis parecem indicar que existiria 

uma espécie de marca constitutiva de uma profissionalidade empírica na construção da 

profissionalidade polivalente. Percebe-se ainda, nesse contexto, que esses saberes foram 

utilizados como justificativas quando do reconhecimento das lacunas que possuem 

relacionadas ao domínio dos conteúdos das disciplinas de referência. 

Destacamos ainda que a tese de que os professores constroem a profissionalidade 

polivalente na dinâmica de interação entre os elementos de regulação social da profissão 

e as formas subjetivas dos sujeitos com que se faz o professor, implicando num 

estabelecimento de uma relação particular entre os conhecimentos das disciplinas de 

referência e os conhecimentos didático-pedagógicos, além de reforçar a natureza 

compósita, plural, histórica e socialmente demarcada dos saberes docentes, nos indica a 

importância de buscarmos compreender a construção da polivalência para além dos modelos 

instituídos de formação e desvelarmos os elementos instituintes dessa construção a partir da 

identificação das formas próprias que aquelas profissionais constroem para estabelecerem tal 

relação no contexto da polivalência.  

 

                                                 
84 Sobre esse aspecto, ver Foucault (1996) e Valones (2003). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo buscou compreender como o professor atuante nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (AIEF) constrói a polivalência, constituindo assim a profissionalidade docente 

para esse nível de ensino. 

O interesse pela construção da polivalência nos AIEF decorre, fundamentalmente, da 

tentativa de ultrapassar os discursos, de uma certa maneira, “naturalizados” ou prenhes de pré-

noções, como nos diz Bourdieu (1999), a respeito da formação e da profissionalização dos 

professores chamados de polivalentes.  

Esses discursos têm por marca a criação de um mito da profissionalização, norteado 

por duas proposições principais. Uma mais recente, advinda das indicações das recentes 

políticas e correspondentes reformas educativas implantadas nos anos 1990, com reflexos 

para a formação e o exercício dos professores, principalmente para aqueles que atuam na 

educação básica. Essas indicações pregam a elevação do seu status social como profissionais, 

emprestando-lhe certo protagonismo na implementação das políticas. Reforçam, porém, uma 

lógica de treinamento, colocando-os como meros agentes transmissores dos preceitos das 

políticas educacionais, o que tem por efeito afetar, em muito, a sua autonomia profissional. A 

outra indicação que reforçaria o mito da profissionalização dos professores polivalentes, 

considerada mais antiga, atualmente, também pela influência daquelas mesmas políticas, tem 

tido maior evidência. Essa indicação seria pautada por uma lógica do déficit em torno dos 

saberes que formariam e definiram o exercício docente daquele que atua nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Assim, tem sido apontado que o professor desse nível de ensino é 

deficitário em termos do domínio dos conteúdos das disciplinas de referência, devido a uma 

formação deficiente e assim os responsabiliza pelo fracasso das políticas.  

Desta feita, o conceito de profissionalidade nos pareceu fornecer uma perspectiva 

analítica frutífera, que possibilita avançar para além das pré-noções e problematizar o mito da 

profissionalização que parece destacar sempre elementos pré-definidos externamente para a 

formação e o exercício docentes, agregando-se a estes mesmos elementos as construções 

subjetivas daqueles que vivem e constroem a sua profissão. Partimos assim do pressuposto de 

que, para os discursos oficiais, o domínio do conteúdo das disciplinas de referência seria um 

elemento definidor de uma profissionalidade polivalente de qualidade, malgrado o fato de tal 

domínio não atender às especificidades da caracterização desse professor que tem por 

demanda lecionar as diversas áreas de conhecimento do currículo da educação básica. 

Entendemos, assim, que existiriam outros elementos que embasariam a construção da 
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polivalência, tais como: o atendimento à fase inicial de escolarização, a identificação com a 

fase de desenvolvimento da infância atrelada à oportunidade de acompanhar mais de perto as 

aprendizagens, centrando mais a preocupação, dessa forma, em conhecer como se desenvolve 

o fenômeno educativo do que nos objetos das áreas de conhecimento. Acreditamos, 

principalmente, não estar a defender um ou outro formato para a polivalência, mas 

procuramos compreender, para além dos modelos instituídos de formação, as características 

próprias da profissionalidade polivalente a partir da identificação e da interpretação de como 

os sujeitos a constroem. 

Estas características nos fizeram inquirir: a polivalência seria construída pelos 

docentes em conformidade com as definições legais? Ou haveria outras formas para a sua 

estruturação? Dessa feita, tivemos duas questões de estudo para atender a nosso objetivo 

maior de compreensão da construção da polivalência: quais são os elementos 

configuradores/estruturantes da especificidade da docência polivalente? Que relação se 

apresenta entre os conhecimentos das disciplinas de referência e os conhecimentos didático-

pedagógicos na constituição da profissionalidade polivalente?  

A investigação pode identificar três elementos estruturantes da profissionalidade 

polivalente. Esses elementos emergem do cotejamento das falas das professoras com o 

referencial analítico escolhido. Apesar de considerarmos que estes se constituem como 

elementos comuns e inerentes à profissionalidade docente, de forma geral, no contexto da 

polivalência, eles assumem tanto uma relação diferenciada como uma caracterização própria. 

Percebemos, por exemplo, que o elemento da relação professor aluno apresentou-se 

como um fio condutor dos demais elementos, isto é, da relação escola e sociedade e da 

organização do trabalho pedagógico como também da relação entre os conhecimentos das 

disciplinas de referência e os conhecimentos didático-pedagógicos. Neste sentido, 

considerando que os professores atuantes nos demais níveis e etapas de ensino, sua formação 

e exercício se caracterizam, dominantemente, pela licença e mandato (DUBAR, 1987) que 

conferem habilitação para o ensino, em princípio, de uma única disciplina, descortinando 

assim, o cenário de uma profissionalidade definida pela área de conhecimento curricular a 

lecionar, a relação professor aluno marca a construção da profissionalidade polivalente e 

destacaria, sem corrermos o risco de parecermos sectarista, o quanto a profissionalidade que 

caracteriza o professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental expressaria o “núcleo 

fundamental constitutivo do ato educativo” (SAVIANI, 1996). Assim, a relação professor 

aluno como fio condutor de constituição da profissionalidade docente poderia ser um 
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princípio comum a ser estendido para a compreensão da formação e do exercício dos demais 

professores que atuam em diferentes níveis e etapas da escolarização. 

  A indicação desse princípio parece-nos contribuir para que o processo de 

profissionalização docente pudesse ser entendido de outro modo, desfazendo concepções até 

certo ponto cristalizadas. Em certa medida, estaríamos propondo a atenuação da 

heterogeneidade e as divisões internas dentro da categoria docente, ao identificar um caráter 

mais unificado, além de fortalecer dois dos seus descritores, tal como nos propõe Roldão 

(2005): o reconhecimento da função e do saber específico indispensável ao desenvolvimento 

da atividade e o compartilhamento entre os pares desse saber e desse exercício em suas 

formas de regulação de controle e o acesso à profissão.  

Porém, é válido ressaltar que estamos diante de uma situação projetiva, uma vez que 

por trás dessa pretensa unificação, a partir do reconhecimento da relação professor aluno 

como núcleo fundamental do ato educativo, está uma série de representações em disputas 

(VICENTINI; LUGLI, 2009) que marcaram e marcarão, ainda por muito tempo, a 

estruturação dos sistemas de ensino na era moderna e, por seu turno, a profissão docente. 

Sob esta condição vimos, então, que a construção da profissionalidade polivalente está 

caracterizada por algumas ambiguidades. Uma primeira delas diz respeito à constituição de 

profissionalidade restrita em confronto com uma profissionalidade extensa. Assim, a 

perspectiva da visão global do aluno como resultante da sensibilidade de que seria dotado o 

professor que a assume como elemento norteador da relação em tela nos aproximaria de uma 

profissionalidade restrita. Já a aproximação com as proposições de uma profissionalidade 

extensa ocorreria quando os professores refletem sobre suas condições de trabalho e, a partir 

dessa reflexão, desenvolvem práticas de experimentação de outros formatos de polivalência e 

de aprimoramento de suas funções docentes, afirmando também que sua ação pedagógica 

atende a um projeto educativo pautado em finalidades e objetivos socialmente definidos para 

os anos iniciais de escolarização, recebendo ainda influências sociais diversas. 

No contexto sociocultural de construção da profissionalidade docente, as expectativas 

sociais para a profissão docente, tanto no âmbito da qualificação que se pretende alcançar para 

um exercício profissional dos professores como pelas atitudes esperadas e atribuídas pelas 

próprias professoras para construírem a profissionalidade polivalente, são outro aspecto que 

reforçaria a ambiguidade supramencionada. Pode ser computada como prerrogativa de uma 

profissionalidade reflexiva embasada pela epistemologia da prática, tomada como modelo 

social de profissionalidade docente. Tal prerrogativa tem, por vezes, alimentado uma 
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perspectiva de atuação e reflexão sobre a prática muito limitada, porém, do que se realiza 

dentro das quatro paredes das salas de aulas. 

A segunda ambiguidade surge entre uma polivalência plena e uma polivalência 

reduzida. A polivalência plena, segundo as professoras, seria aquela que atenderia tanto ao 

trabalho com as diversas disciplinas como a uma visão global de seus alunos, embasada em 

um projeto de formação humana. Já a polivalência reduzida seria caracterizada por um 

trabalho que dá ênfase às áreas de Língua Portuguesa e de Matemática. Essa redução estaria 

fundamentada a partir de duas principais justificativas: as necessidades de aprendizagens dos 

alunos quanto à aquisição da leitura e da escrita para que estes possam se apropriar das 

demais áreas de conhecimento de forma mais autônoma, e o reconhecimento de que não 

conseguem dominar todos os conteúdos das diversas disciplinas de referência.  

A marca da ambiguidade aparece também em alguns elementos que põem em 

evidência tanto aspectos relacionados a um processo de profissionalização como de 

fragilidade em relação à definição da função e do saber específico indispensável ao 

desenvolvimento da atividade docente, considerando-se a formação como condição de 

profissionalização.  

Assim, as professoras reconheceram elementos importantes da profissionalidade 

científica obtida por meio dos cursos de formação inicial por elas vivenciados. Apontaram 

para a relevância dos fundamentos das ciências da educação para embasar uma visão global 

de seus alunos e do fenômeno educativo. As metodologias e as técnicas de gestão de classe, 

vivenciadas principalmente nas práticas de estágio, também foram consideradas relevantes. 

Quanto a esse último aspecto, as professoras destacaram notadamente o curso desenvolvido 

em nível médio do que os cursos em nível superior (fosse o de Pedagogia, fosse o de 

Licenciatura), criticando o volume excessivo de estudos teóricos ao qual foram submetidas. 

Por outro lado, identificaram lacunas decorrentes da formação e verificaram que a 

habilitação obtida não lhe confere os meios necessários ao atendimento das exigências do 

exercício efetivo da polivalência.  

Ainda como lacunas da formação percebem a falta de integração entre os componentes 

curriculares dos cursos de formação, principalmente as metodologias, assim como a 

inexistência de componentes curriculares, a exemplo da Metodologia do Ensino de Artes. 

Dessa forma, propõem a experimentação de formas diversificadas de integração de conteúdos 

que possibilitem o diálogo interdisciplinar, o qual ainda está, segundo a sua visão, distante de 

ser efetivado. Apontaram ainda a necessidade de se construir um saber curricular que as leve a 

compreender o processo pelo qual uma área de conhecimento se constitui como uma 
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disciplina e como conhecimento escolar, e refletir ainda sobre a dimensão histórico-cultural 

desse mesmo processo. Questionaram também a própria prática formativa das escolas que 

formam docentes, a exemplo da falta de articulação entre as disciplinas na perspectiva de 

proporcionar uma formação interdisciplinar e o distanciamento das discussões teóricas com a 

análise de realidade com a qual iriam se deparar numa escola concreta com alunos concretos. 

Em contrapartida, destacaram a importância da pesquisa como um princípio formativo por 

reconhecer nele a virtude de consolidar o estudo dessa escola concreta com alunos concretos.  

Essas questões nos fazem endossar a necessidade que as escolas de formação docente 

têm de rediscutir seus projetos e práticas, de modo a consolidar um processo de formação 

sócio-histórica do professor com sólida base teórica e interdisciplinar dos/sobre os fenômenos 

educativos, seus fundamentos históricos, políticos e sociais, como também o domínio dos 

conteúdos da educação básica a fim de criar condições para análise crítica da sociedade e da 

realidade educacional brasileiras (BRZEZINSKI, 2011).  

Essas mesmas questões nos fazem ainda problematizar os currículos dos cursos de 

Pedagogia, indagando como tem sido assumida a determinação legal, advinda das Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos de Pedagogia, de formar professores para os anos iniciais 

do Ensino Fundamental e a educação infantil, considerando, compreendendo e atendendo às 

especificidades inerentes à formação para cada um desses níveis da educação básica com 

projetos pedagógicos de curso próprios. Elas nos levam ainda a indagar porque os demais 

cursos de Licenciaturas diversas insistem em não estabelecer um diálogo mais próximo entre 

seus institutos e os centros e faculdades de educação, a fim de constituírem propostas mais 

integrativas para a formação docente. 

 No âmbito do exercício docente, outro aspecto que reforçaria a ambiguidade entre a 

profissionalização e a desprofissionalização seria o fator tempo. Na construção da 

polivalência, o fator tempo ganha para as professoras dois sentidos diferentes. Um sentido que 

lhe dá positividade como um aspecto diferenciador da identidade da professora polivalente 

dos demais professores dos outros níveis e etapas de ensino, uma vez que é estabelecido um 

trato singular com a dimensão temporal organizativa da prática docente, que facilitaria a 

abordagem com os conteúdos de ensino e o acompanhamento das aprendizagens dos alunos. 

Em outro sentido possui uma carga negativa e expressaria a insuficiência de tempo e a 

produção de uma polivalência reduzida, apresentando-se como obstáculo para a efetivação de 

uma polivalência plena e, consequentemente, para sua profissionalização. A insuficiência de 

tempo desvelaria a marca de algumas lacunas ainda existentes no processo de 

profissionalização docente para os anos iniciais de escolarização relacionadas às condições de 
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trabalho concretas. Essas condições dizem respeito à jornada de trabalho e às ações de 

desenvolvimento profissional em práticas de formação continuada em serviço dentro e fora 

das escolas. 

Uma última ambiguidade refere-se à díade valorização e desvalorização. As 

professoras polivalentes afirmam positivamente a sua função social ligada a um projeto de 

formação de seus alunos e à compreensão sobre o papel da educação na sociedade para a 

etapa de ensino da escolarização inicial, realçando a dimensão do compromisso ético e social 

com seus alunos e com a comunidade. Porém, recebem negativamente influências de um nível 

de profissionalismo marcado por um baixo status social da profissão. Dentre essas influências 

negativas estariam as inferências de suas famílias, tanto no período de sua escolha 

profissional como no exercício da profissão que as faz, de um lado, construírem sua profissão 

a partir da resistência frente a estas influências negativas e, de outro, lidar com a indisciplina 

de seus alunos e com as demandas advindas de suas famílias.  

A partir dessas ambiguidades, as professoras construíram a noção de polivalência 

ampliada, portanto, não restrita ao âmbito da indicação de uma caracterização de sua ação 

pela via da habilitação para o ensino dos conteúdos disciplinares de cada área de 

conhecimento, para, em lugar disso, darem sentido a como constroem a polivalência. A 

polivalência ampliada diz respeito, então, ao trabalho cotidiano com os alunos, relacionando-o 

às dificuldades geradas pela indisciplina dos alunos, ao contato direto com as famílias destes e 

com as mudanças societais, principalmente aquelas correspondentes a como tem se dado a 

construção do conhecimento nos dias atuais. E nessa mesma linha, refletem as influências que 

as políticas educacionais têm exercido nas práticas organizativas das escolas e de suas salas 

de aula de forma mais específica.  

Dessa forma, apoiadas no reconhecimento da polivalência ampliada e na condição de 

insuficiência de tempo foram formuladas proposições de outros formatos da polivalência, 

como também feita reflexão sobre a memória de quando vivenciaram algo semelhante. Esses 

tais outros formatos de polivalência foram referenciados como uma solução para que se viesse 

a poder lidar com um número menor de disciplinas, as professoras instituíssem um tempo 

mais adequado para planejar e mediar o ensino das diversas áreas curriculares como também 

para atender à multiplicidade de funções inerentes ao seu trabalho.  

Neste contexto de indicação de outros formatos da polivalência, identificamos dois 

aspetos interessantes. Um primeiro deles destaca o caráter colaborativo de que se revestiria a 

construção da polivalência a partir da constituição de um trabalho coletivo entre os pares, no 

qual a troca de conhecimentos entre os colegas foi indicada como fundamental, do papel que 
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outros profissionais da escola, a exemplo do coordenador pedagógico, poderiam exercer e da 

função que desempenharia o diálogo com especialistas. O segundo aspecto está estritamente 

ligado a este primeiro e diz respeito à inadequação das condições de trabalho garantidas para a 

efetivação desse trabalho coletivo por meio desses outros formatos de polivalência indicados. 

Essa inadequação faz com que, em muitos momentos, os profissionais proponham criar uma 

política institucional de reorganização dos formatos da polivalência, tal como já destacamos, 

sem o respaldo oficial. Esse dado expressa assim um distanciamento entre a polivalência 

oficial proposta e a polivalência realmente construída pelas professoras. Dessa forma, nos faz 

reconhecer a importância de serem desenvolvidos estudos in loco para identificarmos se a 

vivência “extraoficial” de outros formatos da polivalência é muito mais recorrente do que se 

imagina. 

O uso de textos, o trabalho por projetos didáticos e o ensino temático foram formas de 

organização do trabalho pedagógico referendadas pelas professoras que serviram tanto para 

justificar a redução da polivalência como para experimentarem formas integrativas dos 

conteúdos das diversas áreas do currículo e se aproximariam de uma polivalência plena. As 

professoras sujeitos da pesquisa utilizaram o termo contextualização para referendar esse 

trabalho integrador uma vez que este estabeleceria a integração dos conteúdos com as 

necessidades e os interesses de aprendizagens de seus alunos e se aproximariam. Em ambos 

os casos, esses níveis de integração seriam baseados por justificativas pedagógicas norteadas, 

na maioria das vezes, pelas políticas curriculares, sendo ainda influenciadas pelas condições 

concretas de trabalho as quais as professoras têm acesso. Contudo, reconhecemos que 

algumas dessas modalidades organizativas que dariam uma afirmação positiva para a 

profissionalidade e o profissionalismo do professor que atua nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental ainda se configuraram como práticas descontinuadas, justamente porque as 

professoras apresentaram algumas inseguranças para as efetivarem e destacaram o apoio 

inadequado tanto da escola como da rede de ensino para realizá-las.  

Nesse mesmo contexto, a noção de contextualização e a de articulação de 

conhecimento parecem fundamentar uma perspectiva de interdisciplinaridade que estaria 

subjacente nas práticas integradoras descritas pelas professoras. Nesse sentido, dado os limites 

e os interesses da pesquisa em questão não nos foi possível aprofundarmos conceitualmente 

como essa perspectiva da interdisciplinaridade marcaria a construção da polivalência 

necessitando assim do desenvolvimento de pesquisas que possam, assim, ampliar tal análise.  

A partir dessa caracterização mais ampla, de como os elementos estruturantes 

configuram a profissionalidade polivalente, identificamos ainda que a relação entre os 
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conhecimentos das disciplinas de referência e os conhecimentos didático-pedagógicos é 

estabelecida ora de forma distanciada, enfatizando mais um destes conhecimentos do que 

outros, ora efetiva uma relação com maior proximidade entre ambos os conhecimentos.  

 As professoras reconhecem que há uma relação de interdependência entre esses dois 

conhecimentos em questão, relação que é, ao mesmo tempo, tensa e conflituosa, capaz de 

gerar alguns distanciamentos. A relação de interdependência expressaria um equilíbrio 

adequado por meio da indicação de que o professor polivalente deve trabalhar com noções ou 

conceitos gerais de cada área de conhecimento sem, necessariamente, focalizar-se em uma 

área de conhecimento em especial, articulando sempre os diferentes conteúdos de ensino, que 

além de tudo seriam norteados por um trabalho voltado para a formação humana. 

Nesse sentido, dessa relação de interdependência resultaria tanto um saber atitudinal 

que expressaria uma constante atitude investigativa para atender às demandas da polivalência, 

para assim se afirmar um especialista de sua área de atuação: a educação, a qual integraria os 

objetivos educacionais e sociais mais amplos a um saber-fazer, articulando sujeitos, 

conteúdos, instrumentos e procedimentos. Comporia também um saber curricular que 

assumiria uma integração curricular matizada pelas narrativas de seus alunos, destacando, 

além da realidade social deles, o conhecimento sobre os objetivos educacionais para a etapa 

inicial de escolarização expresso em termos de seleção e organização dos conteúdos e das 

atividades. 

Já os aspectos que distanciam a relação entre os conhecimentos das disciplinas de 

referência e os conhecimentos didático-pedagógicos indicam que, na maioria das vezes, as 

professoras referendavam predominantemente os conhecimentos pedagógicos, com ênfase nos 

aspectos metodológicos. Nesse sentido, estes aspectos metodológicos seriam norteados por 

teorias psicológicas, configurando justificativas que enfatizariam uma dimensão mais 

pragmática e centrada em como seus alunos aprendem para se atender de forma efetiva às 

necessidades da polivalência. Por outro lado, a relevância dada aos conhecimentos das 

disciplinas de referência se afirma em contraposição a determinadas políticas curriculares, 

além de parecer ser tomado como elemento de controle para atenuar a indisciplina dos alunos. 

Para atenuar certos aspectos da relação tensa e conflituosa entre aqueles 

conhecimentos, as professoras recorrem à mobilização de saberes experienciais em três 

diferentes níveis. Um primeiro que as reporta à sua trajetória pessoal como aluno; o outro 

relacionado aos processos de socialização profissional vividos nos cursos de formação 

docente inicial e, por último, às experiências docentes vividas em suas salas de aula anteriores 

à formação em nível superior, bem como a troca de experiências com suas colegas. Esses 
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níveis parecem indicar que existe a marca constitutiva de uma profissionalidade empírica na 

construção da profissionalidade polivalente. Percebe-se ainda que esses saberes foram 

utilizados como justificativas quando do reconhecimento das lacunas que possuem 

relacionadas ao domínio dos conteúdos das disciplinas de referência. Essa marca de uma 

profissionalidade empírica reforçaria novamente a condição ambígua entre a 

profissionalização e a desprofissionalização, uma vez que podem dar vazão a proposições do 

professor como artesão ou como artista que negaria um processo de formação próprio 

efetivado por meio da apropriação de saberes formalizados que configurariam a profissão 

docente.  

A análise ora desenvolvida percebe os limites encontrados em relação às condições 

concretas de trabalho do professor polivalente. Desta feita, podemos então considerar que 

foram identificados alguns princípios que poderiam ser revistos para a efetivação de uma 

polivalência plena tal como foi indicada pelos sujeitos de nossa pesquisa. Exemplos desses 

princípios seriam a garantia de tempo e os espaços adequados para planejamento e o 

desenvolvimento de trabalho em equipe, reforçando um caráter colaborativo, de modo a 

atender às especificidades da polivalência; uma maior flexibilidade em relação à contratação e 

à alocação dos professores nas escolas que ofertam os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

como também uma ressignificação do papel do coordenador pedagógico no interior dessas 

instituições.  

Nessa linha de raciocínio, o estudo aponta para necessidade de serem constituídos 

estudos in loco sobre a vivência “extraoficial” de outros formatos da polivalência conforme já 

dissemos anteriormente, para ampliar ainda mais a compreensão de como é construída a 

profissionalidade polivalente. Acreditamos ainda que tal abordagem pode também nos 

fornecer uma análise mais aprofundada sobre as condições concretas do trabalho polivalente, 

aspecto esse apresentado como um dos resultados de nosso estudo. Aponta também para o 

desenvolvimento de uma investigação histórica sobre o estabelecimento das práticas 

denominadas de interclasse, desenvolvidas por algumas das professoras participantes de 

nossa pesquisa nos anos 1980, para identificar as características de construção da polivalência 

em diferentes momentos histórico-políticos, percebendo, talvez, rupturas e permanências 

relacionadas a aspectos já identificados no presente estudo.  

Já em relação aos currículos de formação inicial, percebemos a relevância do 

desdobramento de estudos que focalizem como as escolas de formação expressam em seus 

currículos, prescritos e em ação, a construção de uma profissionalidade polivalente 

percebendo, porventura, aproximações e distanciamentos em relação a esse objetivo.  
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Nessa revisão, destacamos ainda a necessidade de questionarmos o papel que os 

sistemas de ensino locais têm desempenhado na constituição de um projeto cidadão que 

incluiria a constituição de processo de profissionalização docente, aproximando currículo de 

formação e o exercício efetivo nas escolas, rompendo assim com as ideias de mercado que 

norteiam as centralizações impostas pelo executivo federal da educação. Nessa mesma linha, 

apesar de concordarmos com Lima (2007) sobre o papel que os municípios, através de sua 

rede de ensino, têm assumido para suprir as lacunas de formação dos professores polivalentes, 

principalmente aquelas relacionadas ao domínio dos conteúdos das disciplinas de referência, 

vimos que as professoras lamentaram o quanto os processos de formação continuada que têm 

vivenciado não se adequam à demanda da polivalência, pois, por vezes, reduzem as suas 

experiências formativas a apenas dois componentes curriculares além de serem práticas 

pontuais ou descontinuadas. Assim, se pensarmos num projeto global de formação docente, 

como defende a ANFOPE, que faz integrar as práticas de formação inicial e continuada com 

os requisitos para a consolidação da profissionalização docente, vemos que este está muito 

distante de ser efetivado. 

Gadotti (2003), reforçando o que está postulado no Manifesto das cidades escolas, 

aprovado em Barcelona, em 1990, e revisto em Bolonha, em 1994, nos lembra que uma 

cidade é educadora “quando, além de suas funções tradicionais – econômica, social, política e 

de prestação de serviços – ela exerce uma nova função cujo objetivo é a formação para e pela 

cidadania” (p. 134). Cidadania essa que permite que “todos seus habitantes têm o direito de 

refletir e participar na criação de programas educativos e culturais, e a dispor dos 

instrumentos necessários que lhes permitam descobrir um projeto educativo, na estrutura e na 

gestão da sua cidade” (p. 135). Essa nossa indicação da consolidação das cidades educadoras 

para se desencadear um processo de profissionalização docente mais adequado seria 

justamente para questionar os mecanismos de descentralização das atuais ideias liberais que 

se configuram muito mais como mecanismos de gestão do que formas de aprendizagem da 

participação para a construção de um projeto educativo coletivo.  

Diante do exposto, o estudo sobre a construção da polivalência resultou na afirmação, 

portanto, da tese de que a profissionalidade polivalente é instituída numa dinâmica de 

interação entre os elementos de regulação social da profissão e as formas subjetivas do 

sujeito que se faz professor, implicando, nesse contexto, uma forma particular do 

professor polivalente relacionar os conhecimentos das disciplinas de referência e os 

conhecimentos didático-pedagógicos.  
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Por fim, gostaríamos de destacar que a compreensão de como a profissionalidade 

polivalente é construída, a tese apontada, além de reforçar a natureza compósita, plural, 

histórica e socialmente demarcada dos saberes docentes, nos indica a relevância de 

considerarmos que tal profissionalidade polivalente precisa ser pensada de modo a romper 

com uma lógica segmentadora da função docente, baseada em dicotomias desnecessárias que 

lhes fragiliza como profissional. Além de nos proporcionar uma visão mais ampliada sobre os 

distanciamentos existentes entre as práticas e as concepções sobre a polivalência que, em 

muitos casos, a reduz na mera indicação quantitativa das disciplinas que se deve ministrar, 

desconsiderando os aspectos qualitativos que a caracterizam.  
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APÊNDICE 1 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
CURSO DE DOUTORADO 
 

PESQUISA: A CONSTRUÇÃO DA PROFISSIONALIDADE DOCENTE NA 
DOCÊNCIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Prezado(a), professor (a), 
 
Pedimos a gentileza de colaborar com nossa pesquisa que tem como objetivo investigar a 
construção da profissionalidade docente nos anos iniciais do ensino fundamental respondendo 
a esse questionário. Consideramos ser de fundamental importância para o desenvolvimento de 
nosso trabalho a sua preciosa colaboração. 

Desde já agradecemos, 
Shirleide Silva Cruz (Doutoranda) 

 
 

1- Perfil 
Nome (opcional)_______________________________________sexo (   ) M (   ) F 
Ano de Nasc _______ 
 
a)Formação:Acadêmica:  
Nível Médio 
Curso:_______________________________Ano de conclusão________________ 
Instituição _______________________________________Pública (   )  Privada (   )  
 
Nível Superior 
Graduação 
Curso:_______________________________Ano de conclusão________________ 
Instituição _______________________________________Pública (   )  Privada (   )  
 
Pós-graduação 
Curso:_______________________________Ano de conclusão________________ 
Instituição _______________________________________Pública (   )  Privada (   )  
 
b) Experiência profissional  
 
Tempo de magistério _____________________anos 
Tempo nessa rede de ensino __________________anos 
Tempo em outra rede de ensino __________________anos  Pública (  )  Privada (  ) 
Tempo na(as)escola(s) atual (ais)_____________________anos 
Outras experiências extra função do magistério _______anos. 
Qual? _____________ 
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2- Questões 
 

a)Você escolheu ser professor(a)? Por quê? 
 
 
 
b)Por que ensina nos anos iniciais do ensino fundamental? Deseja atuar em outros níveis de 
ensino? Por quê? 
 
 
 
 
c)O que é ser professor(a) nos anos iniciais do ensino fundamental? 
 
 
 
 
d)Como você busca aperfeiçoar sua prática para atuar nos anos iniciais do ensino 
fundamental? 
 
 
 
 
e)Que papel a(s) escola(s) em que você trabalha tem exercido na/para sua formação? 
 
 
 
f)O que você leva em consideração para a organização do seu trabalho docente em sala de 
aula? E as políticas de educação e do ensino como elas interferem nesse sentido? 
 
 
 
g)Como é ser um professor(a) polivalente?  
 
 
 
 
 h) Desejaria discutir mais sobre a atuação docente nos anos iniciais do ensino fundamental 
colaborando no desenvolvimento da pesquisa? (   ) SIM  (   ) NÃO 
 
Contatos 
Escola onde trabalha atualmente _______________________Fone: ________________ 
Fones residencial e celular _________________________________________________ 
E-mail ________________________________________________________________ 
 
 

  MUITO OBRIGADA! 
 

 



 278

 

APÊNDICE 2  

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA PILOTO 
 
 

1. O que é professor polivalente para você? 

2. Fale como você se tornou professor? 

3. Em que o(s) curso(s) de formação favoreceu sua atuação docente e quais foram os 

seus limites? Quais foram outros espaços que contribuíram para a formação e atuação 

como docente?  

4. Organização do seu trabalho você recorre a que? 

5. O que é preciso para formar um professor polivalente? 

6. O que um professor polivalente precisa para desenvolver o seu trabalho? 

7. Para você o que é um professor polivalente ideal? 

8. Quais as principais dificuldades que você encontra no exercício da polivalência? 

9. Na sua opinião, quais são os conhecimentos fundamentais que um professor 

polivalente precisa no seu processo formativo e na sua atuação? 

10. O que você mais gosta da docência nos anos iniciais do ensino fundamental e o que 

mais lhe decepciona ou lhe deixa apreensiva? 
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APÊNDICE 3 

QUESTÕES DO GRUPO FOCAL EXPERIMENTAL 

 

QUESTÕES – EIXO 1 

• Descreva uma semana de seu trabalho indicando como trabalha 

com as diversas áreas do currículo; 

• O que facilita seu trabalho com as diversas áreas de conhecimento 

no contexto dos anos iniciais do ensino fundamental (EF)? 

• Quais as principais dificuldades que você encontra no exercício da 

polivalência? 

 

QUESTÕES – EIXO 2 

• Quais são os conhecimentos fundamentais que um professor 

polivalente precisa ter? 

• Que saberes o professor polivalente mobiliza/constrói para exercer 

a docência nos anos iniciais do EF e ensinar as diversas disciplinas 

do currículo? 

 

QUESTÕES – EIXO 3 

• Qual a relação que há entre saber o conteúdo da matéria e saber 

como ensiná-lo? 

• Quais práticas favorecem a relação entre saber o conteúdo da 

matéria e saber como ensiná-lo? 

 

QUESTÕES – EIXO 4 

• Em que o curso(s) de formação favoreceu sua atuação docente 

polivalente e quais foram os seus limites? 

• Quais foram outros espaços que contribuíram para a formação e 

atuação como docente polivalente? 

• Comente de que forma as políticas educacionais para os anos 

iniciais do EF se relacionam com a construção e o exercício de sua 

polivalência? 


