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RESUMO 

 

 

O propósito desta pesquisa, de abordagem qualitativa, teve como objetivo compreender a 
constituição da Profissionalidade docente em algumas professoras dos anos iniciais do ensino 
fundamental. A pesquisa foi realizada no município de Paulista-PE em uma escola pública 
municipal com quatro professoras efetivas dos anos iniciais do ensino fundamental. A 
presente pesquisa teve como principal arcabouço teórico os estudos sobre profissionalidade 
docente com a contribuição de autores como Sacristán (1995), Ramalho, Nunes, Gualtier 
(2004), Roldão (2005) Morgado (2005) e Contreras (2002) explorando para tanto os estudos 
sobre a profissão docente e ainda estudos sobre os Saberes docentes com o subsídio de autores 
como Tardif (2002), Gualtier (1998) e Pimenta (1999). Como instrumento metodológico 
utilizou-se primeiramente o questionário para a identificação dos sujeitos da pesquisa e 
através do método autobiográfico, realizou-se as entrevistas narrativas de história de vida 
tomando como foco a vida profissional das professoras/sujeitos analisadas. Pôde-se, através 
desse instrumento, apreender a dinâmica construtiva do modo de se sentir e constituir-se 
professor, construindo a profissionalidade docente. Como procedimento para análise dos 
dados, utilizamos a análise de conteúdo na perspectiva de Bardin (1977), buscando dentro das 
categorias analisadas perceber como se caracteriza o processo de constituição da 
profissionalidade docente. O estudo permitiu a identificar as dificuldades e facilidades 
apresentadas pelas professoras/sujeito na sua trajetória profissional, favorecendo a análise de 
alguns aspectos de dificuldade dos quais destacamos a interferência familiar, aspectos 
referentes ao início da carreira, a desvalorização sofrida, a crescente demanda de exigências 
advindas da sociedade e a dificuldade de articulação da teoria com a prática. As professoras 
revelaram também o que facilita sua constituição docente, elencamos dentre os aspectos 
apontados, a autonomia, a experiência, o acesso a informação e as práticas de outros 
professores. Analisamos ainda na constituição da profissionalidade das professoras/sujeito a 
mobilização de saberes sendo evidenciados os saberes provenientes da formação para o 
magistério, os saberes da experiência e os da formação continuada, saberes esses apontados 
nos relatos de vida dos sujeitos. Conclui-se que o contexto escolar contribui na constituição 
da profissionalidade docente, sendo evidenciadas as formações e o apoio da gestão e que a 
mobilização dos saberes docentes também contribui para a constituição da profissionalidade 
na medida em que estabelece conhecimentos específicos da profissão. Pois, conforme se 
percebe na análise dos dados, a profissionalidade docente das professoras dos anos iniciais 
vem se constituindo diante da necessidade de saber claramente qual é a função do professor 
na atual sociedade e na busca da valorização profissional. 

 
 

Palavras chaves: Profissionalidade docente. Saberes Docentes 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study, a qualitative approach, was aimed at seeking to understand the 
constitution of teaching professionalism in some school teachers of elementary school. The 
survey was conducted in the municipality of Paulista-PE in a public school with four teachers 
effective in the initial grades of elementary school. His chief theoretical frameworks studies 
on the profession of Penin (2009), Nóvoa (1995), Brzezinski (2002), with contributions from 
authors like Sacristán (1995), Ramalho, Nunes, Gualtier (2004), Roland (2005) and Contreras 
(2002).  And yet the Teacher knowledge with the allowance of authors such as Nunes (2001), 
Tardif (2002), Gualtier (1998) and Pepper (1999). As methodological tool we used the 
questionnaire for the identification of research subjects and through the autobiographical 
method, the interviews took place in the life history narratives taking as its focus the 
professional lives of teachers/subjects analyzed. It might, through this instrument, grasp the 
dynamics of the constructive way to feel and be a teacher, building the teaching profession. 
As procedure for data analysis, we used content analysis from the perspective of Bardin 
(1977), searching within categories analyzed to see how it characterizes the process of 
incorporation of teacher professionalism and initially identifying the difficulties and facilities 
provided by teachers/subject in its professional career. The study allowed the identification 
and analysis of some difficulty relating to his early career, family interference, devaluation, 
increased demand requirements from society and the difficulty of bringing together theory 
and practice. The teachers also revealed that the teacher facilitates its formation, listed among 
the mentioned aspects, autonomy, experience, access to information and the practices of other 
teachers. We also study the constitution of the professionalism of the teachers/subject 
knowledge from formal training in education, the knowledge of experience and continuing 
education, knowledge those indicated in reports of subjects' lives. It is concluded that the 
mobilization of teachers knowledge contributes to the formation of professionalism in that it 
provides specific knowledge of the profession. For, as can be seen in the data analysis, the 
teaching profession of school teachers has been growing due to the need to know clearly what 
the teacher's role in contemporary society and the quest for professional development. 

 

 

Key words: teaching profession. Teacher knowledge 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse em discutir sobre a profissionalidade docente surge da inquietação que 

senti durante anos, enquanto me constituía professora, questionando-me sobre o que seria 

necessário para ser docente e para valorizar a profissão. Nesse sentido inicio este estudo 

situando-o a partir de algumas experiências vividas nesse caminhar, explicitando 

acontecimentos que contribuíram para pensar o objeto de pesquisa. 

Pensei em ser professora quando terminei o ensino fundamental, questionando-me se 

faria ou não o magistério. Por influência do que era dito - que ganharia pouco, me preocuparia 

demais e não receberia formação que me desse condições de futuramente prestar vestibular, 

acabei desistindo e cursando o ensino médio não profissionalizante, caracterizado na época, 

como o científico. 

Mais adiante, ao término do ensino médio, tive a oportunidade de assumir um cargo 

comissionado e trabalhar numa escola como auxiliar administrativa. Ali, no âmbito da 

realidade escolar, tive a certeza de que queria de fato abraçar a profissão docente.  

No ano seguinte, com a aprovação no vestibular, passei a ser estudante de pedagogia 

da UFPE e comecei a trabalhar como auxiliar de sala numa escola particular. Até aquele 

momento, pensava que, para ser professor, era necessário apenas saber bem o conteúdo a que 

se propõe ensinar. Nessa perspectiva, minha profissionalidade foi se constituindo a partir da 

ideia de necessidade de qualificação. Lembro-me bem como me inquietava o fato de ser 

auxiliar de sala de uma professora que tinha como formação apenas o ensino fundamental, 

pois eu pensava que, por esse motivo, ela não saberia ensinar. O que me surpreendeu nessa 

experiência profissional foi ver que ela ensinava muito bem, desenvolvendo atividades 

enriquecedoras, mesmo sem saber o real sentido do que fazia, levando as crianças a 

aprenderem. 

Mais adiante, nessa mesma escola, assumi uma turma de educação infantil II, e 

comecei a sentir necessidade de trocar experiências com outras professoras, buscando me 

constituir professora. Eu não tinha conhecimento do que vinha sendo discutido na literatura 

sobre profissionalidade docente e saberes da docência, porém, naquele momento, percebia 

que para ser professor, era necessário mobilizar saberes produzidos nas minhas experiências 

profissionais, a partir da minha atuação na EJA, em classes de aceleração, como estagiária 

numa escola pública estadual, como regente em cursos profissionalizantes e na coordenação 

de apoio do programa Projovem. 
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No trabalho de conclusão do curso de pedagogia, pesquisei sobre os saberes docentes 

mobilizados no trabalho de professores com adolescentes em classes regulares. Estudar sobre 

essa temática me levou a refletir sobre o modo como eu pensava que se constituía o ser 

professor.  

Posteriormente, na ocasião de minha aprovação na seleção de mestrado, passei a 

refletir, sob a orientação da Profa. Clarissa Martins de Araújo, na maneira como a profissão 

docente é concebida por alguns pedagogos. Lembro que durante a graduação, chamava-me 

atenção as constantes falas dos colegas de turma e de trabalho, que insatisfeitos, reclamavam 

constantemente dos baixos salários e do não reconhecimento da profissão, ressaltando a 

insatisfação quanto ao estigma de “professorinhas”, o desmerecimento por parte de seus 

professores formadores e a forma com que a sociedade, de um modo geral, percebe a 

profissão, ou seja, com descredibilidade e desrespeito. 

Tal realidade levou-nos a querer compreender, através de nossa pesquisa, a 

constituição da profissionalidade docente, pois entendemos que para ser professor não é 

necessário apenas qualificação, diploma, domínio de conteúdo, mas também competência, o 

que implica mobilizar saberes das disciplinas, curriculares, profissionais e experienciais 

(TARDIF, LESSARD E LAHAYE, 1991), os quais vão se manifestar por meio de 

estratagemas e maneiras de fazer na prática docente. 

Nas últimas décadas os estudos e debates realizados pelo campo da formação de 

professores provocaram significativas discussões, que fizeram emergir questões sobre a 

profissionalização e, mais especificamente, sobre a profissionalidade docente. Essas temáticas 

ecoam tanto no discurso teórico como nas expressões que os docentes utilizam para qualificar 

o seu próprio trabalho. Enquanto alguns estudos focaram a desvalorização do professor, 

explorando, por exemplo, as políticas públicas e a precariedade dos ambientes de trabalho 

outros trataram da valorização, revelando a necessidade de ampliação do número de escolas, 

de cursos de especialização e aumento da oferta de formação continuada. Essa oscilação no 

cenário da profissão docente se apresenta de modo paradoxal, pois ao mesmo tempo em que o 

professor é visto como alguém capaz de promover transformações sociais através de seu 

trabalho, ele ocupa um lugar socialmente desvalorizado, questionado em suas ações e saberes. 

No que se refere à desvalorização, Ramalho, Núñez e Gauthier (2004) entendem que a 

profissão docente é uma atividade de massa, pois, para o recrutamento de professores, não há 

critérios bem definidos, podendo variar de um contexto a outro. Essa massificação é um fator 

que influencia de forma negativa a qualidade do serviço do professor. Quando falamos 
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especificamente dos professores dos anos iniciais, essa desvalorização se deve mais 

especificamente à questão da feminização do magistério, como destaca Nóvoa (1995, 1997).  

Com relação à valorização, algumas pesquisas têm reunido esforços em prol de 

respostas para os problemas relativos à docência e à busca por profissionalização, visando 

aprimorar a qualidade do trabalho docente e elevar o docente à condição de profissional 

(IMBERNÓN, 2006; BRZEZINSK, 2002; ENGUITA, 2002; RAMALHO; NÚÑEZ; 

GAUTHIER, 2004; TARDIF; LESSARD, 2005; MARUJO, 2004).  

Encontramos também estudos que buscam entender como se tem moldado a profissão 

docente, como é o caso de autores como Nóvoa (1995) e Accácio (2005), que tomam como 

ponto de partida os aspectos sócio-históricos da profissionalização do professorado, trazendo 

contribuições quanto à origem sacerdotal da profissão, de caráter religioso e a regulação por 

parte do Estado. 

Algumas pesquisas, como as de Basso (1998) e Beltrame (2003), apesar de tratarem 

especificamente de movimentos sociais, têm sinalizado a urgência de estudos que dêem voz 

aos sentimentos, às formas como os professores constroem sua Profissionalidade.  

Em recente estudo, Ramalho e Nuñes (2008) fizeram um levantamento das 

representações de professoras do ensino fundamental em relação à profissionalização docente. 

Os autores destacaram em seus resultados que as palavras mais evocadas dizem respeito à 

profissionalidade (competência, qualidade, capacitação), o que significa não só descrever o 

desempenho do ofício de ensinar, mas também expressar valores e pretensões desejáveis de 

alcançar e desenvolver na profissão. 

Muito da desvalorização sofrida pela profissão docente está ancorada numa concepção 

de professor como mero transmissor de informações e executor de tarefas, centrando-se, 

portanto, unicamente na competência profissional. Entretanto, entendemos o professor como 

construtor de saberes que procura superar tal concepção conteudista, ou seja, a da 

racionalidade técnica, que ainda tem se constituído como princípio norteador de tantos cursos 

de formação de professores.  

Considerando que o professor constrói sua profissionalidade com base nos saberes que 

mobiliza, compreendemos, então, que os estudos dos saberes docentes são constituintes da 

discussão sobre profissionalidade docente, pois como afirma Tardif (2002, p.14), 
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O saber dos professores não é um conjunto de conteúdos cognitivos 
definidos de uma vez por todas, mas um processo em construção ao longo de 
uma carreira profissional na qual o professor aprende progressivamente a 
dominar seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo que se insere nele e o 
interioriza por meio de regras de ação que se tornam parte integrante de sua 
“consciência prática”  

 

 

No entanto, não sabemos como os saberes docentes que constituem a 

profissionalidade, as trajetórias pessoais, formativas e profissionais do professorado se 

entrelaçam. Embora cada um desses percursos possua um papel diferenciado na construção da 

docência, eles formam uma unidade inseparável para a compreensão da profissionalidade 

docente, conforme nos aponta Isaia (2000). 

É importante destacar que existem limites institucionais na atuação do professor, 

particularmente daqueles que trabalham nos anos iniciais, que limitam sua autonomia, pois a 

atuação dos docentes se encontra subordinada a diretrizes em que os saberes e currículos são 

definidos exteriormente. Os estudos de Santos e Duboc (2004) trazem contribuições 

importantes nesse sentido, quando tratam da relação dos saberes docentes com a autonomia. 

A forma de organização e as relações de poder presentes na escola, assim como os 

diferentes elementos que caracterizam o cotidiano escolar, conforme nos chama atenção 

Nóvoa (1992), terão um rebatimento no trabalho das professoras. 

Nesse contexto, o docente, estando restrito na escola a sua sala de aula, ou consciente 

das discussões e entraves que permeiam sua profissão, ele vai constituindo sua 

profissionalidade. É, pois, o modo como essa profissionalidade se constitui que se configura o 

nosso objeto de estudo, na perspectiva de entender como o professor se percebe como 

profissional da docência, ou seja, como a constituição do ser professor vai se modificando, 

evoluindo, transformando-se. 

Diante do acima exposto, definimos como objetivo geral de nossa pesquisa: 

compreender como vem se constituindo a profissionalidade dos professores dos anos iniciais. 

Para tanto, traçamos como objetivos específicos: identificar fatores que facilitam e/ou 

dificultam a constituição da profissionalidade dos professores dos anos iniciais; identificar 

ações do contexto escolar que contribuem para a constituição da profissionalidade dos 

professores dos anos iniciais e analisar os saberes que são mobilizados na constituição da 

profissionalidade dos professores dos anos iniciais. 

Acreditamos que esta pesquisa trará uma contribuição acadêmica significativa para o 

Núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagógica, do Programa de Pós-Graduação em 
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Educação da UFPE, uma vez que essa é uma temática que se faz emergente e necessária, pois, 

como afirma Nóvoa (1995, p.24) “a possibilidade de produzir um outro conhecimento sobre 

os professores, mais adequado para os compreender como pessoas e como profissionais é um 

desafio intelectual estimulante”. Além disso, a pesquisa se insere numa perspectiva de 

valorização do ser professor, o que acreditamos que as discussões acerca da profissionalidade 

docente são importantes para uma mudança educativa. 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro, sob o título “Profissão 

Docente: da origem à constituição do ser profissional professor nos anos iniciais”, buscamos 

resgatar a origem da profissão professor, discutindo sobre o início dessa profissão e a 

docência nos anos iniciais. 

No segundo capítulo, discutiremos a profissionalidade docente, partindo do 

significado e relação entre “Profissionalização”, “profissionalismo” e “profissionalidade 

docente”. Em seguida discorremos sobre a origem do conceito e o que vem sendo discutido 

sobre este tema entre os teóricos. Ainda neste capítulo, trazemos os “saberes da docência” e a 

relação deste na profissionalidade, enfocando os saberes docentes como elemento constituinte 

da profissionalidade docente. 

No terceiro capítulo apresentamos o percurso teórico-metodológico traçado para a 

aproximação da realidade a ser investigada, onde explicitamos a nossa aproximação da 

abordagem qualitativa, com a utilização da história de vida. A opção por essa técnica se deu 

pelo fato de entendermos que ela possibilita a compreensão do processo, o que permite atingir 

os objetivos acima propostos. 

No quarto capítulo, apresentamos a análise de nossos dados, refletindo inicialmente 

sobre os fatores presentes na constituição da profissionalidade docente de professores dos 

anos iniciais, analisando em um segundo momento sobre o contexto escolar e a mobilização 

de saberes docentes nesse processo.  

Encerramos o texto com reflexões pessoais sobre a temática, indicando alguns 

desdobramentos para a constituição da profissionalidade de professoras dos anos iniciais, 

reconhecendo que esse fenômeno traz consigo a necessidade de uma revisão dos modelos 

formativos e de fortalecimento da profissão docente. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PROFISSÃO DOCENTE: O SER PROFESSOR NOS ANOS  INICIAIS. 
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Para compreender essa temática, fez-se necessário resgatar a origem da profissão de 

professor. Assim, traremos neste capítulo da discussão a respeito do conceito de profissão, a 

fim de mostrar que ela não se constituiu inicialmente como ocupação principal. Situaremos 

esse conceito no contexto da docência nos anos iniciais, de modo a mostrar que a 

profissionalidade docente se insere nesse processo.  

 

 

1.1 A Profissão Docente  

 

 
“O debate em torno do professorado é um dos polos de referência do pensamento 
sobre a educação, objeto obrigatório da investigação educativa e pedra angular dos 
processos de reforma dos sistemas educativos” (SACRISTÁN, 1995). 

 

 

Sabe-se que a atividade de ensino é tão antiga quanto à humanidade, porém o início da 

profissão docente é identificado há pouco mais de 300 anos, por volta do século XVII, no 

contexto de desenvolvimento da urbanização, fortalecimento das cidades e a decadência da 

aristocracia, decorrente do surgimento da burguesia. O cenário era, portanto, de luta pela 

democratização, onde a reivindicação do ensino sistematizado das primeiras letras, para todos, 

possuía papel de destaque (PENIN, 2009). 

Buscando resgatar essa origem da docência, encontramos o estudo de Espíndola 

(2009) que nos traz definições sobre a palavra “professor”. Essas definições, extraídas de 

dicionário, revelam a variedade de sua utilização no nosso contexto social, conforme podemos 

observar abaixo:  
 

 

Professor: aquele que professa uma crença, uma religião. 2. Aquele cuja profissão é 
dar aulas em escola, colégio ou universidade, docente, mestre. 2.1. Aquele que dá 
aulas sobre algum assunto. 2.2. Derivação por extensão de sentido: aquele que 
transmite algum ensinamento a outra pessoa. 3. Aquele que tem diploma de algum 
curso que forma professores (como o normal, alguns cursos universitários, o curso 
de licenciatura, etc.). Derivação de sentido figurado: Indivíduo muito versado ou 
perito em (alguma coisa) (HOUAISS; VILLAR; FRANCO 2007). 

 

 

A palavra profissão, conforme Popkewitz (1992), não sugere a existência de uma 

definição fixa ou universal, que seja independente do tempo e do lugar, “bem pelo contrário, 
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profissão é uma palavra de construção social, cujo conceito muda em função das contradições 

sociais em que as pessoas a utilizam” (idem, p.38). 

O seu conceito vem do latim professio (declaração, profissão, exercício, emprego). 

Esse termo evolui socialmente e está caracterizado por mudanças sociais e econômicas 

ocorridas ao longo da história. Portanto, não é uma palavra neutra, diferenciando-se do que o 

senso comum entende por ofício ou ocupação. “A profissão é um ato específico e complexo, e 

diz respeito a um grupo especializado, competente.” (VEIGA; ARAUJO; KAPUNZINIAK, 

2005, p. 25). 

Os estudos da Sociologia Clássica, desde o início do século passado, nos mostram que 

vem sendo realizada uma reflexão sobre as profissões e sua profissionalização, ou seja, sobre 

o processo percorrido pelas ocupações para que estas evoluam e atinjam o status de profissão, 

sendo a profissionalização considerada como processo linear, baseado em normas e modelos 

de profissões liberais já estabelecidas (RAMALHO; NÚÑEZ; GAUTHIER, 2004).  

O estudo das profissões não foi um campo importante nas ciências sociais. Com efeito, 

até pouco tempo, os estudiosos europeus o consideravam um vício peculiarmente anglo-

saxão. Mas isso tem mudado. Nos últimos dez anos, mais ou menos, historiadores de uma 

série de nações têm elaborado histórias de uma variedade de profissões, não apenas de 

profissões liberais reconhecidas convencionalmente, como advogados, médicos e 

engenheiros, como também da profissão docente praticada no âmbito da universidade 

(FREIDSON, 1996). 

De acordo com Hoyle (1980, p.47), profissão é uma categoria descritiva, que a partir 

de critérios estabelecidos pode ser categorizada da seguinte maneira: 
 

 

1. Uma profissão é uma ocupação que efetua uma função social crucial. 
2. O exercício dessa função requer um nível considerável de competência. 
3. Essa competência é usada em situações que não são sempre rotineiras, mas 
nas quais novos problemas e situações serão tratados. 
4. Assim, embora o conhecimento adquirido através da experiência seja 
importante, essa receita-padrão de conhecimento é insuficiente para satisfazer as 
exigências profissionais e o prático deve recorrer a um corpo de conhecimento 
sistemático. 
5. A aquisição deste corpo de conhecimento e o desenvolvimento de 
competências específicas requer um longo período de instrução superior. 
6. Esse período de educação e formação envolve também o processo de 
socialização dentro de valores profissionais. 
7. Esses valores têm tendência em se inclinar para a preeminência dos interesses 
do cliente e, até a um certo nível, eles são explícitos dentro de um código de ética.  
8. Visto o fato que o conhecimento de base e as competências são aplicados em 
situações não rotineiras, é indispensável que o profissional possa ter a liberdade de 
fazer os seus próprios apreciações tendo em conta a prática apropriada. 
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9. Tendo em conta que o profissional é assim tão especializado, a profissão 
organizada deve ter uma voz forte na implementação de políticas públicas 
importantes, um grande nível de controlo sobre o exercício das responsabilidades 
profissionais, e um grande nível de autonomia em relação com o estado. 
10. Uma formação longa, responsabilidade e convergência nos interesses do 
cliente são necessariamente recompensados por um grande prestígio e um grande 
nível de remuneração. 

 

 

Nesse contexto, as profissões, enquanto ocupações reconhecidas oficialmente, 

distinguem-se em virtude da posição relativamente elevada que ocupam nas classificações da 

força de trabalho. Em parte, isso se deve às aspirações ou origens de classe de seus membros, 

porém ainda mais importante é o tipo de conhecimento e de habilidade vistos como requisitos 

para seu trabalho. Assim, de acordo com Freidson (1996), como qualquer ofício e ocupação, 

uma profissão é uma especialização, um conjunto de tarefas desempenhadas por membros da 

mesma ocupação, ou donos do mesmo ofício.  

Quanto a diferença entre profissão e ofício, Braem (2000) traz a seguinte explicação: 
 

 

Ofício e profissão, o dicionário Robert dá indicações que mostram zonas semânticas 
comuns e divergentes. A zona comum é especificada pelo fato que, em ambos os 
casos, trata-se duma ocupação determinada a partir da qual uma pessoa pode tirar os 
seus meios de subsistência. Quanto às diferenças, exprimem-se também. Ofício: 
tipo de ocupação manual ou mecânica que tem sua utilidade na sociedade; 
profissão: ofício que tem um certo prestígio por causa do seu caráter intelectual 
ou artístico, por causa da noção social daqueles que a exercem. Além disso, a 
etimologia de ofício remete para serviço e a de profissão à declaração pública. (grifo 
nosso) 

 

 

Em seus estudos, Arroyo (2000) nos chama atenção ao termo “ofício”, ressaltando que 

o mesmo está atrelado a um saber qualificado, profissional. Para o autor, “os ofícios se 

referem a um coletivo de trabalhadores qualificados, os mestres de um ofício que só eles 

sabem fazer, que lhes pertence, porque aprenderam seus segredos, seus saberes e suas artes. 

Uma identidade respeitada, reconhecida socialmente” (p. 18). 

Enguita, (2002) situa os docentes em lugar intermediário e contraditório entre a 

organização e a oposição de trabalhadores, caracterizando a docência como semiprofissão, 

uma vez que os docentes não estão determinando os fins de seu trabalho. 

A docência é o trabalho que o professor desempenha a partir de um conjunto de 

funções que vão além do ministrar das aulas. São funções formativas que demandam um 

conhecimento abrangente sobre a disciplina e sobre como explicá-la, mas que foram 

tornando-se mais complexas com o tempo, provocando novas condições de trabalho e o 
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surgimento de outras funções na profissão docente. Conforme nos aponta Tardif e Lessard 

(2008, p.277), que 
 

 

Uma profissão, no fundo, não é outra coisa senão um grupo de trabalhadores que 
conseguiu controlar (mais ou menos completamente, mas nunca totalmente) seu 
próprio campo de trabalho e o acesso a ele através de uma formação superior, e que 
possui uma certa autoridade sobre a execução de suas tarefas e os conhecimentos 
necessários à sua realização.  

 

 

Percebemos em nossas leituras que a função docente não se deu inicialmente de forma 

especializada, pois ela não era tida como ocupação principal, mas sim secundária, sendo 

realizada por padres e leigos. Vale ressaltar que o início da profissão de professor ocorreu nas 

instituições religiosas, mas não apenas nelas, posto que já existiam grupos que lecionavam e 

dedicavam-se a ensinar em tempo integral. Segundo Nóvoa (1995), a partir do século XVIII, 

houve uma preocupação maior com o professor, de como seria seu perfil ideal, o que 

culminou com a estatização do ensino, quando o Estado passou a ter um controle maior sobre 

os processos educativos, antes de responsabilidade da igreja. O professor, agora sob a tutela 

do Estado, é por este pago e recrutado. Essa intervenção do Estado provoca uma unificação 

entre religiosos e leigos, que fazendo um enquadramento estatal, defini a função de educar a 

docência, estruturando-a como profissão. A partir de então, progressivamente, foi-se 

configurando um corpo de saberes e de técnicas, bem como um conjunto de normas e valores 

específicos da profissão docente.  

O Estado passa a implementar medidas de regulamentação da profissão docente, como 

a licença para ensinar, concedida ao sujeito que dispusesse de alguns requisitos, como 

habilitações literárias, idade, bom comportamento moral, entre outros, e fizesse um exame ou 

concurso para a área. Dessa forma, intensifica-se a atuação do professor no campo 

educacional, havendo, portanto, o aperfeiçoamento de instrumentos e técnicas pedagógicas, a 

introdução de novos métodos de ensino e o alargamento dos currículos escolares. Devido as 

dificuldades que se apresentaram no processo de ensino e aprendizagem, o trabalho do 

professor torna-se inquietação de especialistas, que passam a dedicar seu tempo a entender 

como esse trabalho se constitui e se desenvolve no contexto educacional (idem, ibdem). 

Sendo assim, como nos aponta Brzezinski (2002, p.11), o Estado passa “a 

homogeneizar, hierarquizar e dar uma unificação, em escala nacional à profissão, passando a 

promover um enquadramento ao padrão estabelecido oficialmente.” Isso não significa, 

entretanto, que o Estado tivesse nesse momento a intenção de profissionalizar a docência, de 
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forma a valorizar os profissionais da educação, percebendo-os como parte de um conjunto. A 

regulação dava-se a partir de características mais funcionais do que profissionais.  

As mudanças que ocorreram na atividade docente no decorrer dos séculos 

ocasionaram a criação de associações profissionais. Conforme Nóvoa, "a emergência deste 

ato corporativo constitui a última etapa do processo de profissionalização da atividade 

docente, na medida em que corresponde à tomada de consciência do corpo docente de seus 

próprios interesses enquanto grupo profissional" (NÓVOA, 1992, p. 125). Ainda de acordo 

com o autor, entre o final do século XIX e início do XX, a categoria dos professores 

reivindicava “a melhoria do estatuto, o controle da profissão e a definição de uma carreira.” 

(p.128). Na sua compreensão existem quatro grandes categorias: 1) docentes que se assumem 

como funcionários públicos; 2) docentes que têm por objetivo construírem uma identidade de 

atores através da recusa do papel de servidores do estado; 3) docentes que tentam definir sua 

identidade profissional em torno do ato educativo e de sua originalidade; 4) docentes que se 

distinguem das outras categorias propostas apresentado-se como militantes (idem, 1992, 

p.129). 

Conforme observamos na realidade educacional, o professor precisa construir uma 

identidade que seja sua e não imposta pelo Estado. Ele precisa refletir sobre a sua profissão e 

sobre o sentido e necessidade de ser professor, que vá além de sua percepção como 

semiprofissão, ressaltando a importância e a necessidade da profissionalização docente numa 

perspectiva de "[...] esforço da categoria para efetivar uma mudança tanto no trabalho 

pedagógico que desenvolve, quanto na sua posição na sociedade" (VEIGA, 1998, p. 76). Para 

que isto ocorra de forma efetiva, é necessário repensar a “formação profissional para seu 

exercício: conhecimentos específicos para exercê-la adequadamente ou, no mínimo, a 

aquisição das habilidades e dos conhecimentos vinculados à atividade docente para melhorar 

sua qualidade.” (idem, 2008, p.14).  

Existem na literatura outros teóricos que caracterizam a docência enquanto profissão, 

que apresentaremos em linhas gerais nesse momento, mas que poderão possibilitar aos 

leitores estudos mais aprofundados posteriormente. Destacamos Schön (1992) e o de 

Perrenoud (2002), que defendem como “modelo de professor profissional” o professor 

competente e reflexivo; Zeichnner (1993) e Contreras (2002), que partindo deste “modelo de 

professor”, discutem uma nova autonomia para o professor profissional; os estudos de Carr e 

Kemmis (1988), que chamam atenção à formação do professor pesquisador, reflexivo e 

crítico; Giroux (1997), que atribui ao professor o caráter de intelectual crítico; Enguita (2002), 

quando reflete sobre a natureza da docência como atividade profissional e caracteriza o 
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professor como um profissional democrático e por fim Gauthier (2006), para quem o 

professor exerce um trabalho profissional “que, munido de saberes e confrontado a uma 

situação complexa que resiste à simples aplicação de saberes para resolver a situação, deve 

liberar, julgar e decidir com relação à postura a ser adotada, ao gesto a ser feito ou palavra a 

ser pronunciada antes, durante e após o pedagógico.” (p.331). 

Em síntese, perceber a docência enquanto profissão requer reconhecimento social do 

profissional professor, exige-se competência e conhecimento de quem leciona, bem como 

mobilização de saberes, fatores estes que demandam tempo de atuação e instrução em nível 

superior. Em outras palavras, não basta apenas o professor gostar de ensinar, pois, como bem 

sabemos o profissional docente não tem como atribuição apenas ensinar, pois existem outras 

atribuições são cobradas no seu exercício docente. 

 

1.2 O ser professor dos anos iniciais  

 

Falar sobre os docentes dos anos iniciais nos remete a buscar entender como foi se 

constituindo a necessidade da existência desse profissional. Os estudos de Nóvoa (1992) 

destacam que a educação das crianças no período da Idade Média acontecia na interação delas 

com os adultos. Entretanto, os adultos não tinham consciência desse processo ou 

intencionalidade educativa, acentuando-se apenas a grande carga sentimental existente entre 

os envolvidos. 

A partir das transformações ocorridas nos séculos XIV e XV em relação à urbanização 

e ao comércio, surge a preocupação com a ação educativa, dando-se início ao 

desenvolvimento da escola e a necessidade de formação de professores para ensinar as 

crianças, com base em princípios como, a instituição de regras morais como mecanismo 

regulador, capaz de corrigir sentimentos imorais e viciosos da criança e defendê-la como ser 

inocente, e ainda a intenção disciplinadora de controlar e tornar dóceis os indivíduos Nóvoa 

(idem, ibdem). 

Sabemos que, nessa perspectiva, no Brasil a educação jesuítica tinha como objetivo 

principal a catequese. Sendo assim, toda cultura advinda de Portugal para a Colônia brasileira 

era destinada a uma minoria dos donos de terras e senhores de engenho. Eram excluídos desse 

público as mulheres e os filhos primogênitos. Estes deveriam assumir a direção dos negócios 

da família. Até esse momento, a educação era humanista, de cunho literário, destinada a 

oferecer cultura geral básica, sem uma preocupação de qualificar para o trabalho. 

(ROMANELLI, 1997)  
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Após a expulsão dos jesuítas foram inúmeras as dificuldades para a criação de um 

novo sistema educacional, pois os educadores, de formação religiosa católica, não foram 

substituídos de imediato. Assim, transcorreram 13 anos depois da expulsão dos jesuítas para a 

nova estruturação. Leigos começaram a ser introduzidos no ensino e o Estado assumiu pela 

primeira vez os encargos da educação (ROMANELLI, 1997). 

 Como nos aponta Nóvoa (1995, p.21), tinha-se do ensino a visão de uma atividade 

que se realiza com naturalidade, isto é, sem necessidade de qualquer formação específica. 

Porém, para ser professor dos anos iniciais nos dias atuais é necessária uma longa 

caminhada de formação acadêmica com a exigência de formação a nível superior, o que de 

certa forma é positivo em relação ao reconhecimento da docência enquanto profissão, contudo 

cabe destacarmos que muito dos professores começaram a forma-se docente nas escolas 

Normais, onde se preparavam para lecionar  na Educação infantil e nos anos iniciais.  

Foi esta formação oferecida nas escolas Normais, de nível médio, uma das primeiras 

formas de qualificar a grande demanda de professores leigos que atuavam nas salas de aula, 

estas escolas Normais foram de fundamental importância para o processo de 

profissionalização da docência, pois permitiu uma consolidação da imagem do professor  

(NÓVOA, 1992) 

Nesse sentido surgem as instituições com o curso “NORMAL” que considerava as 

alunas futuras docentes como normalistas essas instituições também conhecidas como escolas 

de primeiras letras, se configura como um referencial histórico de relevância, pois dava 

oportunidade à mulher de instruir-se, o que não era comum à época e cabe destacar que elas 

só eram aceitas nessas escolas Normais, essas de início, eram apenas masculinas, só depois 

sendo o acesso das mulheres permitido. 
 
As escolas Normais se enchiam de moças, a princípio são algumas depois 
muitas: por fim os cursos normais tornam-se escolas de mulheres seus 
currículos, suas normas, os uniformes, o prédio, os corredores, os quadros, as 
mestras e mestres, tudo faz desse um espaço destinado a transformar 
meninas/mulheres em professoras.  (LOURO, 2008 p.454) 

 

 É relevante também destacarmos que quem frequentava essas escolas normais era as 

adolescentes de classe média, o que dava a profissão certo status, pois era honroso ter uma 

filha fazendo o curso Normal, uma vez que o curso também preparava as normalistas para o 

casamento, fator que vai caracterizando a docência como vocação, essencialmente feminina. 

De acordo com Tardif (2002), historicamente os professores foram durante muito 

tempo associados a um corpo eclesial que agia com base nas virtudes da obediência e da 
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vocação. Essas percepções contribuíram para certa indefinição da profissão, contribuindo de 

certo modo com a desvalorização docente.  

Quando se destaca a desvalorização docente, existem inúmeros fatores que podem 

contribuir para explicar esse processo. Todavia, quando especificamente falamos dos 

professores dos anos iniciais, essa desvalorização se deve mais intensificamente à questão da 

feminização do magistério, como destaca Nóvoa (1995, 1997), que as mulheres têm mais 

docilidade, baixa competitividade, além do mais, existe ainda conforme Tardif (2002), certa 

hierarquização, ou como este determina divisões internas no magistério que acarreta em 

disputa de poder e prestígio e gera com isso exclusões e discriminações.   

 Ramalho (1994) e Braslavsky (2002) também vem em seus estudos reforçar o 

argumento que uma das características da docência enquanto contexto de 

desprofissionalização seria a feminização.  Schiefelbein et al (1994) explicita que a atividade 

feminina indica uma tendência à desprofissionalização, devido à diminuição de salário, ao 

aumento de trabalho, atribuindo-se ao sexo feminino a execução de atividades subordinadas 

ou destituídas da capacidade de exercer uma gestão ou coordenação, sendo estas 

preferencialmente para os professores do sexo masculino. 

 Encontramos em Sarramona, Noguera e Vera (1998) citações que poderiam explicar o 

significado do termo feminização, enquanto proporção majoritária de mulheres nos níveis pré-

escolar e primário. As razões citadas que explicam a feminização da docência estão entre as 

seguintes: considerar a docência uma atividade extra doméstica, socialmente considerada 

apropriada para as mulheres que desejam a prolongação do papel materno; níveis baixos de 

salários e de titulação que não estimulam ingresso masculino, mas sim o feminino; influência 

da cultura construída durante a sociedade patriarcal que atribuía o ensino ao cuidado dos 

filhos, e o fato do salário da mulher ser visto  como complementação. 

 O estudo de Lima (1996) nos traz como resultado que a escolha da profissão docente 

perpassa questão de gênero por alguns sujeitos que apontaram que para ser professor dos anos 

iniciais seria necessário ser mulher porque tem paciência e é sensível. 

Outro estudo encontrado nessa perspectiva foi o de Cerisara (1996) que aborda a 

questão da feminização buscando ver a identidade profissional dos profissionais da educação 

infantil de creches, tendo como sujeitos professores e auxiliares. Os resultados desta pesquisa 

revelam que existe uma relação materna e de trabalho doméstico presente nas identidades 

profissionais dos sujeitos.   

        A pesquisa de Neder (2005) parte dessa ideia de maternagem na profissão 

intitula-se: Ser professor : entre os ranços da Maternagem e a Profissão, buscando analisar nos 
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depoimentos dos professores como vem sendo construída a imagem de docente nos anos 

iniciais a partir dessa relação de maternagem.  

Seron (1999) chama-nos a atenção que, numa análise mais séria sobre este tema, 

permite perceber que são as mulheres professoras que mais ocupam as posições inferiores do 

sistema educativo e que existem mais professoras do que professores, e que elas estão de 

forma majoritária na educação infantil e nas séries iniciais, sendo sua presença em número 

menor no ensino superior.  

Diante dos estudos apresentados a discussão sobre a feminização do magistério como 

fator que contribui a continuidade na desvalorização da docência é fator relevante, contudo 

não é único, pois, Sacristán (1995) elenca em seus estudos alguns fatores que, segundo ele, 

contribuem para o desprestígio da profissão:  

 
A origem social do grupo, que provem das classes médias e baixas, o tamanho do 
grupo profissional que por ser numeroso dificulta a melhoria substancial do salário, 
a proporção de mulheres, na medida em que as mulheres são um grupo socialmente 
discriminado, a qualificação acadêmica de acesso as séries iniciais que ainda é 
possível ser de nível médio apesar do que diz a LDB 9394/96 , e a relação com os 
clientes que não é voluntária, mas baseada na obrigatoriedade do consumo do 
ensino. (SACRISTÁN 1995 p.66) 
 

 Entendemos dessa forma que, não é apenas a feminização que contribui a 

desvalorização dos docentes dos anos iniciais, e que cabe destacarmos que dentro da categoria 

de docentes existe certa hierarquia no modo como a sociedade percebe o professor dos anos 

iniciais, o professor do ensino médio e o professor universitário. Esta ultima é vista com mais 

prestígio social do que a do professor do ensino médio, que por sua vez, é mais prestigiada do 

que a categoria do professor dos anos iniciais. A este fato, soma-se também a existência de 

certa diferenciação na categoria docente, no que diz respeito ao salário e ao modo como a 

profissão é percebida nos estados brasileiros. 

O professor dos anos iniciais, além de ser considerado inferior, com um saber menor, 

sua prática se encontra ao alcance de qualquer um, sem que haja necessidade de estudos 

específicos ou de qualquer preparação profissional. Toma-se o conhecimento para o exercício 

nessa modalidade do ensino, aquele ensinado nos anos iniciais, ainda associado à velha 

trilogia ler, escrever e contar, inferindo-se que toda pessoa que o apreendeu é capaz de 

reproduzi-lo. A partir dessa ideia, acredita-se que ser professor e professora dos anos iniciais, 

conforme a compreensão geral, é algo extremamente fácil (MARUJO, 2004). 

O professor que atua nos anos iniciais tem uma característica que lhe é peculiar: a 

relação de afetividade com o aluno. Não que outros professores não a tenha, mas, como 
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afirma Perrenoud (2002 p.176), “uma das características desta profissão reside no encontro 

com uma, com várias crianças, quer sejam de nossa carne, quer não sejam, mas que nos olham 

num face a face inevitável”. Ou seja, o fato de os alunos serem crianças, exige desse 

profissional que não se limite apenas a ensinar conteúdos, fazendo-se necessário a construção 

de uma relação afetiva como garantia para o processo de ensino e aprendizagem. 

Entretanto, existem limites institucionais que prejudicam a autonomia do professor na 

sua atuação e constituição do ser docente. Aspectos como espaços, tempos, saberes e 

conteúdos são estabelecidos por outrem, para serem trabalhados por eles. Diante disso, faz-se 

necessário entender a formação do professor como um processo de desenvolvimento de 

saberes, que exigem qualificação, valorização profissional, condições materiais de exercício e 

políticas adequadas.  

Estevão (2001) contribui para essa reflexão, afirmando que a formação é entendida 

como uma prática social específica e como uma verdadeira instituição que cumpre certas 

funções sociais relacionadas com a reprovação, regulação e legitimação do sistema social. 

Sendo a formação percebida como uma prática social relacionada com a produção e a 

legitimação do sistema social, é preciso pensar sobre a formação docente com criticidade, 

investindo nos recursos humanos, ou seja, no profissional docente que se deseja formar. 

Tomando como ponto de partida a LDB 9396/96, constatamos que a formação dos 

professores dos anos iniciais deve ser realizada em nível de graduação na perspectiva do 

exercício de uma prática autônoma e cientificamente fundamentada, reafirmando a 

importância do professor ter curso superior, como exigência mínima para atuar no magistério.  

Apesar da referida Lei valorizar a formação do professor, Brzezinski (2002) chama 

nossa atenção ao fato da LDB 9396/96 e a legislação dela decorrente provocar certa 

desqualificação na formação inicial dos profissionais da educação, na medida em que propõe 

a transferência da formação da universidade para instituições de ensino superior, onde a 

articulação entre o ensino e a pesquisa não se fazem presentes. Ou seja, com o decreto 

presidencial de nº 3.276, de 6/12/99, abriu-se espaço para que os professores dos anos  iniciais 

pudessem ser formados conforme uma política de aligeiramento, buscando-se garantir a eles 

certificação, ao invés de qualidade em sua formação inicial. Tal realidade é preocupante, pois 

nos leva a questionar sobre que professor desejamos formar, que docentes esperamos que 

estejam em nossas escolas, enfim, que consequências esse modelo de formação pode provocar 

na educação das crianças dos anos iniciais. 

Existe atualmente uma demanda crescente por uma formação docente numa 

perspectiva humanizadora, que possibilite um exercício ativo e compromissado com a 
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profissão e com a forma pedagógica com que os educadores entendem, organizam e 

conduzem suas práticas (MARQUES, 2000, p. 13). 

Diante do que foi aqui explicitado, percebe-se que há uma busca por definir a docência 

como profissão, numa perspectiva de profissionalizar o ensino, o que nos leva no capítulo 

seguinte discutir sobre os aspectos que marcam e distingue a “profissionalização”, o 

“profissionalismo” e a “profissionalidade”, nos centrando, sobretudo neste último, pois 

concordamos com Contreras (2002, p.74), que falar da profissionalidade implica discutir “às 

qualidades da prática profissional dos educadores em função daquilo que requer o ofício 

educativo”. 
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CAPÍTULO II  

 

 

A PROFISSIONALIDADE DOCENTE: DO SIGNIFICADO E CONCEITO AOS 

SABERES DOCENTES. 
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Para melhor situar e compreender o que vem a ser profissionalidade docente, 

consideramos importante contextualizar esse termo. Fez-se interessante, neste capítulo, 

portanto, apresentar a diferenciação entre a profissionalização, o profissionalismo e a 

profissionalidade propriamente dita, o que nos levou a recorrer a definições de autores como 

Ramalho; Núñez; Gauthier, (2004), Silva, (2006), Cunha (1999), Hypolito (1999) e Marujo 

(2004). 

Em seguida, na tentativa de ressaltar que os saberes da docência são elementos 

constituintes da profissionalidade, trazemos as discussões de Tardif (2002), Pimenta (1999), 

Guimarães, V. (2005) e Gualtier (2006). Temos consciência de que a profissionalidade não 

diz respeito apenas à construção de saberes docente. Entretanto, uma vez que buscamos 

compreender a constituição da profissionalidade, torna-se essencial conhecer que saberes os 

professores mobilizam na atividade docente. 

 

 

2.1 Profissionalização e Profissionalismo: contributos para a Profissionalidade Docente 

 

Conforme nos revela Imbernón (1994), os termos “profissão”, “profissionalismo” e 

“profissionalização” são ambíguos e sua aplicação universal muito difícil. Segundo ele, a 

profissionalidade tem a ver com características e capacidades específicas da profissão, 

enquanto a profissionalização é um processo socializador de aquisição dessas características. 

Na perspectiva de melhor definir o termo “profissionalização”, buscamos na figura 

abaixo ilustrar a relação dos termos “Profissionalismo” e “Profissionalidade” na constituição 

da profissionalização docente. 
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Ilustração 1: Imagem de nossa autoria 

 

 

A profissionalização da docência 

 

De acordo com Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004), a profissionalização como 

processo interno é entendida como a construção de uma profissionalidade, onde o professor 

adquire conhecimentos que são mobilizados nas atividades docentes. Já a profissionalização 

como processo externo se refere ao profissionalismo e envolve a reivindicação de status 

dentro da visão social do trabalho, que requer negociações promovidas por grupo de atores no 

intuito de reconhecimento, perante a sociedade, das qualidades específicas, complexas e 

difíceis de serem aprendidas. 

Entretanto, profissionalismo e profissionalidade fazem parte de um processo único: a 

profissionalização. Portanto, devemos compreender ambos como interligados e 

interdependentes, pois a profissionalização, como nos aponta Imbernón (2006), é um processo 

que insere todos os atos ou eventos, que estão direta ou indiretamente relacionados com a 

profissão e que, num processo contínuo, levam à busca pelo aperfeiçoamento para a 

qualificação do trabalho profissional. 

Profissionalização, segundo Cunha (1999 p.132), consiste em um “processo histórico e 

evolutivo que acontece na teia das relações sociais e refere-se ao conjunto de procedimentos 
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que são avaliados como próprios de um grupo profissional, no interior de uma estrutura de 

poder”.  

Sabe-se que o movimento de profissionalização docente teve início nos Estados 

Unidos, buscando defender a melhoria da qualidade da formação docente norte-americana, na 

década de 1980. 

O percurso da profissionalização docente tem sido extenso e dificultado. É um 

processo que tem início aproximadamente no século XVII, devido às transformações  

ocorridas nesse período, na educação, em virtude de mudanças na ordem política, econômica 

e social. Pois como afirma Ramalho, Núñez e Gauthier (2004, p.20),  
 

 

O movimento da profissionalização da docência não é só ideológico, uma vez que 
está ligado a novas representações da atividade docente, mas também é um 
movimento social, político e econômico, pois sua realização implica em mudar um 
conjunto de características dos contextos do exercício da atividade docente.  
 

 

O debate referente à profissionalização docente abrange diversos aspectos que incluem 

a natureza do trabalho do professor, os saberes dos docentes sobre a profissão, os saberes 

necessários para o exercício da docência, a participação efetiva do professor na produção de 

conhecimentos, a organização do espaço de trabalho e os requisitos necessários para o 

exercício da profissão (NÓVOA, 1992; RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004; 

ENGUITA, 2002; IMBERNÓN, 2002).  

No processo de profissionalização duas etapas são essenciais: a primeira diz respeito a 

constituição de uma associação nacional que permita agir pelo poder público e que oficialize 

o exercício da profissão, assim como a ação de grupos de profissionais que impeçam o 

exercício da profissão pelos profissionais vizinhos; e a segunda compreendida pela criação de 

um código de ética que se permita fazer respeitar as regras de convivência no interior da 

profissão e garanta a respeitabilidade exterior (BOURDONCLE, 2000).  

Tardif e Lessard (2008, p. 255), quando discutem a profissionalização do ensino e o 

trabalho do professor, nos trazem detalhadamente quais as principais intenções na discussão 

sobre o processo de profissionalização docente. Dentre essas intenções destacamos as 

seguintes: 
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- Promover uma ética profissional fundamentada no respeito aos alunos e no cuidado 
constante de favorecer seu aprendizado; 
- Derrubar as divisões que separam os pesquisadores e os professores experientes e 
desenvolver colaborações proveitosas; 
- Valorizar a competência profissional e as práticas inovadoras;  
- Fortalecer a responsabilidade coletiva dos professores e favorecer sua participação 
na gestão da educação; 
- Introduzir no ensino novos modelos de carreira favorecendo uma diversificação 
das tarefas; 
- Valorizar o ensino na opinião pública. 

 

 

Apesar das limitações, a mobilização pela busca da profissionalização da docência 

vem alcançando avanços. Como explica Brzezinski (2002), a lógica do movimento em defesa 

da profissionalização docente e da melhoria da qualidade da educação no Brasil tem projetado 

uma nova imagem para a docência. Cada vez mais se consolida entre os docentes, de maneira 

geral, a consciência sobre sua profissionalização, possibilitando avanços nos níveis de 

formação, na valorização profissional, alcançando algumas mudanças nas velhas práticas de 

trabalho, na certeza de que tanto no cotidiano, como nas lutas coletivas possam construir 

novas identidades profissionais. 

De acordo com Marujo (2004), a profissionalização é o desenvolvimento 

sistematizado da profissão, o que implica a construção de suas próprias características, o 

aperfeiçoamento de suas competências e de seu status social. Ela é fundamentada no exercício 

da prática e na mobilização, na atualização e na construção de conhecimentos especializados 

advindos da pesquisa, da reflexão e da crítica, o que, contribui para uma maior autonomia 

docente ao realizar tal prática, cuja perspectiva seria o crescimento e o desenvolvimento 

profissional e pessoal do docente. 

Em síntese, a profissionalização docente implica uma ampliação do agir sobre a 

prática, considerando-se os saberes formalizados e supondo-se uma mudança nos mesmos, e 

uma expansão na integração da formação docente e no meio educacional (SILVA, P., 2006).  

 

 

O Profissionalismo docente 

 

No que se refere profissionalismo, Brzezinski (2002, p. 11) considera-o como um 

“processo em que a docência almejaria adquirir elevados níveis de status e de valorização 

social”. Tal reivindicação de status, dentro da visão social do trabalho, implica negociações 

empreendidas por um grupo de atores, com vistas a fazer com que a sociedade reconheça as 
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qualidades específicas, complexas e difíceis de serem adquiridas, de tal forma que lhes 

proporcionem não apenas um certo monopólio sobre o exercício de um conjunto de 

atividades, mas também uma forma de prestígio e de participação nas problemáticas da 

construção da profissão (RAMALHO; NÚÑEZ; GAUTHIER 2004). 

Para os autores (idem, ibdem), a ação docente exige uma preparação específica, que 

não deve se restringir apenas ao domínio da matéria ou do conteúdo, pois o docente necessita 

de conhecimentos pedagógicos, “metodológicos do ensino e epistemológicos da 

aprendizagem” (p.52), sobre os contextos e demais fatores que o torne apto a exercer a 

docência, lutando pela profissionalização das instâncias formadoras, da escola/trabalho como 

locus do desenvolvimento profissional. Conforme nos indica Imbernón (1994, p.14) 
 

 

A ação docente, implica uma referência à uma determinada organização do trabalho 
dentro do sistema educativo e da dinâmica externa e interna do mercado de trabalho, 
portanto, ser um profissional implicará dominar uma série de capacidades e 
habilidades especiais que nos farão ser competentes em um determinado trabalho e 
nos permitirão entrar nessa dinâmica do mercado e, além disso, nos ligarão a um 
grupo profissional mais ou menos coordenado e sujeito a algum tipo de controle. 

 

 

Freidson (1996, p.40) tem procurado desenvolver uma teoria do profissionalismo, 

segundo a qual considera a profissão um princípio ocupacional de organização do trabalho, 

destacando-se “o conhecimento e competências especializados necessários para a realização 

de tarefas diferentes numa divisão do trabalho”. Já Weber (2003) acredita que o 

estabelecimento de agência formadora e a fundação de associação profissional constituem 

momentos fundamentais para o desenvolvimento do profissionalismo docente. 

Conforme Ramalho e Nuñez, (2004), as discussões em relação ao profissionalismo 

tem levado em consideração a necessidade de reprofissionalizar a docência e de perceber 

como a ampliação de funções na docência pode ser positiva, na perspectiva do docente ser 

capaz de realizar funções que vão além das tarefas tradicionais e convencionais, centradas no 

aluno e no espaço físico da sala de aula. Nesse sentido, Hypólito (1999) defende que o 

profissionalismo deve significar a melhoria do trabalho profissional e também melhoria da 

qualidade social do ensino. 

Diante do acima exposto, entendemos ser necessário promover reflexões sobre a 

formação docente numa perspectiva de evidenciar a profissionalização e o profissionalismo, 

afirmando-os como profissionais, o que evidentemente surtirá efeito positivo na constituição 

da profissionalidade docente. 
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2.2 A constituição da Profissionalidade Docente: um conceito em desenvolvimento 

 

Nessa tentativa de melhor compreender o termo profissionalidade, nos reportamos aos 

estudos de Barisi (1982) que discutiu a noção de professionalitá num contexto de lutas 

operárias ocorridas entre 1968 e 1972, na Itália. Essas lutas visavam contestar e atacar a 

organização do trabalho que estava inserida em um conturbado contexto econômico e político.  

O autor destaca que a noção de profissionalitá era de certo modo ligada as 

classificações baseadas sobre as capacidades dos trabalhadores e “era insuficiente para dar 

conta da potencialidade alternativa de igualitarismo, que se exprimia na subjetividade 

conflitual emergindo das lutas nas empresas”. De fato, as propostas que emergiam das novas 

relações de forças sociais na empresa, procuravam valorizar atributos mais coletivos da 

definição de profissionalitá (BARISI, 1982, p.383). 

Ainda no contexto de lutas operárias na Itália, cabe destacar que essa noção de 

Profissionalitá tem um sentido muito diferente do que se entende atualmente. Naquele 

momento, tal noção significava alterar os critérios de remuneração dos postos de trabalho. 

Vale destacar, entretanto, que “a profissionalitá é também entendida no sentido lato, como 

capacidade de trabalho: capacidade de conhecimentos e capacidade de intervenção sobre o 

processo de produção” (BARISI, 1982, p.386).  

De acordo com Ludke e Boing (2004), 
 

 

O termo profissionalidade emerge num contexto caracterizado por estruturas 
descentralizadas, pequenas unidades de produção, desenvolvimento da produção de 
serviços, flexibilidade da empresa, descentralização das responsabilidades, 
desvinculação dos saberes de seus métiers tradicionais, interdependência de funções 
dentro da mesma empresa, desenvolvimento de interações, personalização, redução 
do número de trabalhadores e aumento dos seus níveis de qualificação, iniciativa 
pessoal e polivalência, recuo do movimento sindical e pressão sobre os salários pelo 
medo do desemprego. (LÜDKE E BOING, 2004, p.1172). 

 

 

No intuito de conhecer a origem do conceito de profissionalidade, encontramos o 

estudo de Braem (2000), no qual a autora faz um levantamento de alguns autores que 

discutem profissionalidade. Destacamos, entre os citados, Lavorel (1986), que se referiu à 

noção de qualificação sem a definir, fazendo uma alusão rápida ao que chama de "níveis de 

profissionalidade", incluindo esses como níveis de qualificação dentro de uma grelha 

hierárquica. Ao trazer o estudo de Kourchid (1986), Braem (idem) chama a nossa atenção ao 

fato dele discorrer sobre a noção de profissionalidade em sua comunicação sobre os 
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Operários profissionais, desenvolvendo a noção de “qualificação social”, onde “os 

assalariados já não vendem uma força de trabalho qualificada, mas um saber-fazer na gestão 

capitalista do conjunto de reprodução dessa força de trabalho” (KOURCHID, 1986, p.1-2).  

Braem (2000) nos fez perceber que a noção de profissionalidade deve sua existência às 

noções de qualificação e competência, ou de acordo com as suas próprias palavras, “a 

profissionalidade inclui a qualificação e a competência (e assim o coletivo e o individual), e 

por causa disto ela deve, na sua definição, abranger também dentro dela, as noções de 

deontologia e de ética (e também valores coletivos e individuais).”(p.24). 

A noção de competência foi se impondo aos poucos nos modos de gestão como em 

todos os discursos sobre o trabalho na década de 1980. Os conhecimentos teóricos dos 

indivíduos passam a ser enfocados e, dessa forma os diplomas começaram a ser socialmente 

reconhecidos, adquirindo valor legítimo e sendo legitimados pelo conhecimento (BRAEM 

2000). 

A noção de profissionalidade parece assim ligada à noção de qualificação e não requer 

separação entre os termos qualificação e competência. Como afirma a autora (idem), a noção 

de profissionalidade, oferece a possibilidade interessante de já não se fazer distinções entre 

qualificação e competência como se fazia até então. No entanto, ela afirma que a 

profissionalidade é um neologismo e que deve ser compreendida como um conjunto de 

interpretações que evolui e se modifica conforme os diferentes autores. 

Demailly (1986) discute a qualificação e sua relação com a competência. Conforme a 

autora, falar de qualificação está relacionado à valorização dos conhecimentos acadêmicos e 

didáticos e a defesa dos detentores de título, já a competência profissional seria “o conjunto 

de conhecimentos e aptidões praticamente exigidas pelas situações profissionais” (p. 3) 

Ainda buscando a gênese do conceito de profissionalidade e focando-nos na 

profissionalidade do professor, trazemos o conceito proposto por Hoyle (1980, p.44) que a 

define como sendo “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.” O autor 

defende a profissionalidade docente como sendo de dois tipos: profissionalidade restrita e 

profissionalidade extensiva. Por profissionalidade restrita, o autor entende  
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Uma profissionalidade que é intuitiva, focalizada na sala de aula, e baseada sobre a 
experiência em vez da teoria. O bom profissional restrito é muito sensível ao 
desenvolvimento individual dos alunos, é um docente inventivo e um gerente muito 
hábil da sala de aula. Ele não se deixa limitar pela teoria, não tem tendência em 
comparar o seu trabalho com o dos outros, tende para não perceber as atividades da 
sua sala de aula dentro de um contexto educacional mais largo, e valoriza a 
autonomia da sua sala de aula. (idem, p.49) 

 

 

Por profissionalidade extensiva ele entende aquela “que está interessada em situar a 

sua sala de aula dentro de um contexto educacional mais largo, (...) na teoria e nos 

desenvolvimentos educacionais mais recentes” (idem,ibdem). O profissional extensivo, 

segundo esse autor, busca atualizar-se lendo livros e jornais educacionais, comparando 

sistematicamente o seu trabalho com o de outros docentes, envolve-se em várias atividades 

profissionais e preocupa-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. 

Ao falarmos em profissionalidade docente, devemos entender então, que esta se 

constitui num contexto ainda maior que é a profissionalização, ou seja, em um conjunto de 

ações historicamente situadas. Assim, a profissão de professor, sendo marcada e construída a 

partir das demandas sociais e históricas, apontam para o exercício da profissão e estão 

estritamente ligadas à concepção de educação, de sociedade, de homem e de escola que vem 

sendo construída ao longo do tempo (AMBROSETTI e ALMEIDA, 2007).  

Nesse sentido, podemos entender que a Profissionalidade e a Profissionalização 

mantêm uma relação dialética, ou seja, o desenvolvimento da profissionalidade dos 

professores, que envolve os conhecimentos e habilidades necessários ao seu exercício 

profissional, está articulado a um processo de profissionalização, que requer a conquista de 

um espaço de autonomia favorável a essa constituição, socialmente reconhecido e valorizado 

(idem, ibdem).  

Para Cunha (1999), a profissionalidade pode ser entendida como uma possibilidade de 

construção coletiva do docente e seus alunos, em que interagem subjetividades, cultura e 

conhecimento. Contudo, ela defende que não devemos perder de vista os discursos atuais e os 

oficiais em torno da profissionalização docente, para que esta não venha a perder a condição 

de profissionalidade e assim ceder lugar às “exigências da sociedade de produção” (p.135). 

Nos estudos de Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004, p.53) percebemos que a 

profissionalidade é tida como estado e processo, representando as características de uma dada 

profissão. Como os autores destacam, a profissionalidade docente “é a racionalização dos 
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saberes e das habilidades utilizadas no exercício profissional, agora já manifesta em termos de 

competências de um dado grupo, e que expressa elementos da profissionalização.” 

Como podemos observar, o conceito de profissionalidade é visto como algo mutável, 

como uma construção social/profissional. Seguindo esse entendimento, Morgado (2005) 

define três modelos de profissionalidade, numa perspectiva de análise da função e formação 

do professor. O primeiro modelo é o do profissional técnico, que aplica rigorosamente as 

regras definidas pelo conhecimento científico; o segundo modelo diz respeito ao profissional 

reflexivo, que reflete sobre e na prática e sobre a própria reflexão do conhecimento produzido 

e o terceiro modelo é aquele que concebe a profissionalidade docente a partir da racionalidade 

prática, que se caracteriza por resgatar a base reflexiva da atuação do professor enquanto 

profissional, considerando a prática reflexiva como inerente ao ensino e à atuação profissional 

docente.  

Segundo Sacristán (1995, p.31), “a profissão docente é socialmente partilhada, o que 

explica sua dimensão conflituosa numa sociedade complexa na qual os significados divergem 

entre grupos sociais, econômicos e culturais”. Esse autor defende que para se compreender 

profissionalidade, é necessário entender que a atividade docente não é algo exterior às 

condições psicológicas e culturais dos professores. Trata-se de um processo em que a própria 

experiência cultural do professor é determinante. Assim, “é preciso ampliar o sentido e 

conteúdo da profissionalidade docente, isto é, o âmbito dos temas, problemas, espaços e 

contextos em que o professor deve pensar e intervir” (SACRISTÁN, 1995, p.75).  

Como assegura esse autor (idem), um dos âmbitos da profissionalidade docente que 

nos remete às funções do professor é referente à sua prática, seja ela relacionada ao 

funcionamento do sistema escolar, ao âmbito organizativo ou ao que se refere ao interior da 

sala da aula. Para melhor compreensão, buscamos destacar cada uma das práticas elencadas.  

Assim, de acordo com Sacristán (idem) às práticas pedagógicas de caráter 

antropológico configuram-se em diferentes formas de conhecimento, que se inter-relacionam, 

sendo que o ensino não possui um saber especializado e os professores ao mesmo tempo em 

que ensinam, também aprendem. 

Outra prática por ele destacada é a institucionalizada, onde estão presentes as 

exigências específicas do posto de trabalho do professor. Essa prática supõe que a função dos 

professores está ligada às suas configurações históricas, estabelecidas entre a burocracia que 

governa a educação e os professores, que por sua vez, têm seu trabalho condicionado pelos 

sistemas educativos e pelas organizações escolares em que estão inseridos. As práticas 

institucionais estão presentes no sistema escolar (processos seletivos de acesso e avaliações 
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dos alunos, por exemplo), nas práticas organizativas relacionadas ao funcionamento da escola, 

que abrange os professores individual e coletivamente (a forma de trabalho conjunto dos 

professores, a articulação dos saberes e das disciplinas, a organização das turmas, a divisão do 

tempo e do espaço escolar, por exemplo) e ainda nas práticas didáticas, que são de 

responsabilidade imediata dos professores e contemplam uma função ligada aos conteúdos 

técnicos e restritos (atividades num contexto de comunicação interpessoal) (SACRISTÁN, 

1995). 

A última dimensão da prática apontada por Sacristán (idem) são as práticas 

concorrentes, que constituem atividades fora do sistema escolar, mas que exercem influência 

direta sobre a função dos professores (desenvolvimento curricular regulado pela 

administração educativa, os materiais didáticos oriundos destas, os mecanismos de supervisão 

das escolas e controle dos professores, assim como a política educativa). 

Nessa perspectiva apresentada, Silva Paganine (2006) destaca que a profissionalidade 

se constitui a partir da interação entre três níveis ou contextos distintos: o contexto 

pedagógico, formado pelas práticas e que define as funções que dizem respeito aos 

professores; o contexto profissional, responsável pelos saberes técnicos que legitimam as 

práticas; e, por último, um contexto sociocultural, relacionado aos valores e conteúdos 

entendidos como importantes. 

A partir das contribuições dos autores até aqui apresentados, percebemos que o termo 

profissionalidade engloba capacidades, saberes, cultura, identidade e que este refere-se às 

noções de profissão e de profissionalização, isto é, diz respeito mais “à pessoa, às suas 

aquisições, à sua capacidade de utilizá-las em uma dada situação, ao modo de cumprir as 

tarefas. Ela é instável, sempre em construção, surgindo mesmo do ato de trabalho; facilita a 

adaptação a um contexto de crise” (ALTET, 2003, p. 235 )  

O professor, como profissional, possuiria, portanto, conhecimento pedagógico 

especializado, que atribui singularidade à sua função. Esses conhecimentos são adquiridos na 

formação, obtendo, inicialmente, as bases para emitir juízos profissionais em cada situação, 

baseados na teoria, nos conhecimentos advindos da experiência e da prática. 

Sarramona, Nogueira e Vera (1998) salientam a necessidade de se estabelecer uma 

distinção entre alguns termos utilizados na profissão da educação, considerando as funções 

pedagógicas desempenhadas. Os termos seriam: Educadores, que denota uma ampla 

abrangência, podendo ser utilizado para se referir aos padres, tutores e outros indivíduos que 

atuam, direta ou indiretamente, na docência; Professores ou o grupo dos mesmos, sendo este 

associado à “ professorado” que, quando utilizado, deixa de lado outros professores que 
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também intervém na educação; Auxiliares do sistema educativo, que seriam psicólogos, 

médicos e sociólogos. E os profissionais da educação, que interviriam através da função 

pedagógica para a qual estariam habilitados. O que distingui este último termo dos demais é a 

competência e a habilitação em função pedagógica, as quais asseguram a possibilidade deles 

exercerem atividade específica baseada no domínio do conhecimento autônomo da educação, 

o que permite gerar decisões pedagógicas. Para preenchimento de tal função, seria necessário 

concurso para satisfazer demanda social de qualidade na educação. 

Conforme Contreras (2002), a profissionalidade possui certas qualidades que 

caracterizam o modo como o professor se preocupa e cria as condições de realizar um bom 

ensino. Para esse autor, 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” (idem). O autor destaca três dimensões: 

• Obrigação moral, que corresponde à preocupação com o bem-estar dos alunos e com 

a ética, perpassando as relações de afetividade e motividade; 

• Compromisso com a comunidade, estabelecido inicialmente com os professores e a 

seguir com a sociedade como um todo, pois a educação não é um problema apenas da 

vida privada do professor, mas uma ocupação social. É necessária a intervenção nos 

problemas sociais e políticos e compreender a escola como um local de preparação 

para a vida futura, como agente regulador da sociedade. Atender as expectativas 

sociais faz parte do trabalho do professor.  

• Competência profissional, que transcende o domínio de habilidades e técnicas e 

emerge a partir da interação entre a obrigação moral e o compromisso com a 

comunidade. 

Seron (1999) também nos apresenta três dimensões básicas da profissionalidade. 

Seriam elas: a qualificação especializada/habilitação, o credenciamento profissional, e a 

autonomia técnica individual e grupal. A essas dimensões, Freidson (1996) acrescentaria “a 

colegialidade”, que é, segundo ele, um elemento central do modelo profissional. 

Outra autora que busca identificar aspectos integrantes da profissionalidade docente é 

Chakur (2001). Para ela, esses aspectos são: competência em habilidade técnico-pedagógicas, 

competência em habilidades psicopedagógicas, responsabilidade social, comprometimento 

político, engajamento na rotina institucional, investimento na própria formação, incluindo 

cursos, palestras, leituras, eventos culturais ou científicos, que fornecem informações e 
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conhecimentos pertinentes não só a tarefa pedagógica, mas também ao exercício profissional 

geral. 

Assim como os demais autores, Roldão (2005), a partir do diálogo com os estudos de 

Sacristán, Nóvoa e Dubar, aponta um conjunto de elementos que podem ser considerados 

como descritores da profissionalidade. Dentre eles, destacamos: o reconhecimento social da 

especificidade da função associada à atividade; o saber específico indispensável ao 

desenvolvimento da atividade e sua natureza; o poder de decisão sobre a ação desenvolvida e 

consequente responsabilização social e pública pela mesma; e a pertença a um corpo coletivo 

que partilha, regula e defende quer o exercício da função e o acesso a ela, quer a definição do 

saber necessário. 

A compreensão da docência como construção social mobiliza novas perspectivas de 

análise que recolocam, como destaca Tardif (2002), a subjetividade dos professores no centro 

das pesquisas sobre o ensino, situando-os como sujeitos ativos, produtores de saberes 

específicos do seu trabalho. 

Esse conjunto de saberes legitima a reflexão sobre a profissionalidade e como 

destacam Altet, Perrenoud e Paquay (2003), pode ser definida em termos de funções 

específicas a assumir, de competências a aplicar, mas também em termos de identidade e de 

questões sociais. Para esses autores citados, a Profissionalidade é definida como “o conjunto 

de competências que um profissional deveria ter ou, ainda, o conjunto de competência 

reconhecida socialmente como característica de uma profissão”.  

Diante do acima exposto, concordamos com as contribuições dos autores que 

apresentam a profissionalidade como sendo algo a ser construído e relacionado a 

conhecimentos e saberes, pois entendemos estes saberes como parte da construção da 

profissionalidade docente, estando atrelado a ela, isso porque,  
 

 

A importância de um corpo de conhecimentos, de saberes, para que o professor seja 
considerado um profissional parece ser um atributo central, considerando que o 
desenvolvimento de uma cultura profissional tem relação direta com os 
conhecimentos existentes, com a função docente, orientações e imagens, com a 
formação inicial, com o acesso ao ingresso à profissão e suas condições de trabalho, 
assim como com a formação permanente, a valorização do magistério e a carreira 
docente (IMBERNÓN, 1994, p. 19). 

 

 

A profissionalidade docente pode ser definida então como o “conjunto de requisitos 

profissionais que tornam alguém um professor, uma professora”. Tais requisitos encontram-se 
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relacionados aos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o exercício 

profissional e diferem os professores dos profissionais das mais diversas áreas (LIBÂNEO, 

1998, p. 63). 

Entretanto, constituir-se professor não é tarefa simples e não pode ser empreendida 

individualmente, através de isolamento profissional. A inserção e a socialização no ambiente 

de trabalho, nesse acaso a escola, mostram-se fundamentais em se tratando da constituição da 

profissionalidade. 

Retomando o que Sacristán (1995) nos disse anteriormente, a profissionalidade está 

relacionada com o funcionamento do sistema escolar, pois segundo ele, uma das dimensões da 

prática do professor é a institucionalizada, alegando que o trabalho do professor sofre 

condicionamentos das organizações escolares e do sistema educativo. Dessa forma, as atitudes 

e valores, apesar de partirem de indivíduos, tornam-se coletivas. 

Nessa dimensão de coletividade, cabe destacar que as ações do professor não se 

traduzem apenas como ações individuais, pois o constituir-se docente exige relações com o 

outro (nesse caso, o aluno, os membros da escola, a comunidade escolar), ou seja, seu 

trabalho se constitui a partir da necessidade de coletividade. 

É importante apontar que a noção de coletividade remetida as relações pessoais com 

outros atores, ou coletividade indicando pertencimento a um corpo coletivo docente, ambas 

vem sendo pouco exploradas e fortalecidas no contexto escolar. Acredita-se que isso se deve 

ao fato de cada dia o professor ter que assumir mais obrigações, o que dificulta a possibilidade 

de articulação, o bem-estar e o fortalecimento da profissão docente para o interesse coletivo. 

Nesse sentido os estudos de Morgado (2005) e Sacristán (1995) apontam a 

necessidade de coletividade e destacam a questão da “irresponsabilidade docente” e do 

constante aumento das incumbências que são atribuídas aos professores, chamando a atenção 

para o fato de que não se pode culpabilizar o professor por todos os problemas e fracassos no 

sistema escolar. 

Morgado (2005) nos alerta quanto aos apelos da sociedade para que o professor 

colabore em prol das constantes mudanças sociais, quando na verdade o que existe é o 

interesse em aumentar as atribuições docentes. Isso indica que os limites da profissão não 

estão bem definidos nem para os professores, nem para a sociedade de modo geral, gerando 

um conflito de interesses e posturas. 

Diante de tal realidade, faz-se necessário que a profissionalidade docente seja 

constituída de forma que o professor possa compreender a escola como um espaço coletivo, 

pois as suas ações, sendo de forma individual, dificultam os avanços. Como nos alerta Roldão 
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(2005), o individualismo prejudica e provoca a ausência de um corpo coletivo e a falta de 

pertencimento a este.  

Para atingirmos esse objetivo, a escola precisa atender requisitos fundamentais, tais 

como: condições físicas de trabalho, de salário, de capacitação, de avanços na carreira, um 

ambiente adequado de sala de aula, um número de alunos que possibilite um trabalho de 

qualidade e, sem dúvida, o apoio pedagógico da coordenação e da gestão, e que todos tenham 

a noção de coletividade como essencial à constituição da profissionalidade docente. 

 

2.3 Os saberes docentes como elemento constituinte da profissionalidade docente. 

 

Retomando nosso entendimento de que falar de profissionalidade remete à discussão 

sobre saberes, faz-se necessário trazermos, inicialmente, a contextualização do que vem se 

discutindo em relação aos “saberes docentes”. 

Conforme Nunes (2001) é na década de 1990 que se inicia o desenvolvimento de 

pesquisas que levam em consideração a prática docente e os saberes docentes. Essas pesquisas 

estariam resgatando o papel do professor numa perspectiva de desenvolvimento tanto pessoal, 

profissional, quanto organizacional da profissão docente. 

Para Tardif (2002 p.12) “o saber do professor é profundamente social e é, ao mesmo 

tempo, o saber dos atores individuais que o possuem e o incorporam a sua prática profissional 

para a ela adaptá-los e para transformá-los”. De acordo com este autor, em primeiro lugar, os 

saberes são sociais por serem compartilhados por todo um grupo de pessoas que possuem uma 

formação em comum, trabalham numa mesma organização e estão sujeitos a recursos 

comparáveis; em segundo lugar, porque sua posse e utilização repousam sobre todo um 

sistema que vem garantir a sua legitimidade e orientar sua definição e utilização; em terceiro 

lugar, o saber é social porque seus próprios objetos são sociais, pois ao contrário de um 

operário que trabalha um objeto, o professor trabalha com sujeitos; em quarto lugar, o saber é 

social porque evolui com o tempo e as mudanças sociais e finalmente, em quinto lugar, o 

saber é social por ser adquirido no contexto de uma socialização profissional. 

No contexto do trabalho docente, existe uma interação de conhecimentos e papéis que 

podem ser modificados e negociados por expectativas e contextos diferenciados, o que se 

ensina e a maneira de ensinar evoluem com as mudanças sociais, inscrevendo-se em 

construções sociais, cujos conteúdos, formas e modalidades dependem do momento, da 

sociedade, da cultura e das relações de poder que dominam a educação. E ainda, por ser 

adquirido no âmbito de uma socialização profissional, é no espaço do trabalho cotidiano que é 
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incorporado, modificado, adaptado, em função da carreira e da própria profissionalização. 

(SOARES, 2006) 

Tardif (2002) afirma ainda que o saber docente é um saber plural, resultante de saberes 

oriundos da formação profissional, os quais se articulam com os saberes pessoais, com os 

saberes provenientes da formação escolar anterior, com os saberes dos programas e livros 

didáticos usados no trabalho e, ainda, com os saberes provenientes da sua experiência na 

profissão. O saber docente origina-se, portanto, de fontes variadas e de várias formas de 

saber-fazer. O autor afirma também que os saberes são temporais porque supõem o domínio 

progressivo dos saberes necessários à realização do próprio trabalho em si e, na proporção que 

o realizam, os professores vão dominando os saberes, no contexto de sua história de vida e de 

sua carreira profissional. 

Gaultier (2006) define os saberes docentes como sendo aqueles adquiridos para, ou no 

trabalho docente e mobilizados a partir de uma tarefa ligada ao ensino e ao ambiente de 

trabalho do professor, o que exigi dele uma reflexão sobre a prática. O autor identifica a 

existência de três categorias relacionadas aos saberes e à profissão docente: a primeira 

categoria diz respeito aos ofícios sem saberes, que envolve uma falta de sistematização de um 

saber próprio do docente, envolvendo bom senso, intuição, experiência. A segunda categoria, 

saberes sem ofício, que se caracteriza pela formalização do ensino, reduzindo a sua 

complexidade e reflexão presente na prática docente. Dessa forma os saberes acabam não 

sendo condizentes com a realidade, não contribuindo com o fortalecimento da profissão 

docente. A terceira categoria, considerada ofício feito de saberes, abrange vários saberes 

mobilizados pelos professores tais como: saberes disciplinares - referente ao conhecimento do 

conteúdo a ser ensinado; saberes curriculares - que se refere a transformação da disciplina em 

programa de ensino; saberes da ciência da educação - que está relacionado ao saber 

profissional específico, mas que não está relacionado de forma direta com a ação pedagógica; 

saberes da tradição pedagógica - relativo ao saber dar aulas que é adaptado e modificado pelo 

saber da experiência; o saber da experiência - referente aos julgamentos privados responsáveis 

pela elaboração de macetes e os saberes da ação pedagógica - refere-se ao saber experiencial 

que tenha sido tornado público e devidamente testado. 

Em seus estudos Pimenta (1999) apresenta também uma categorização dos saberes 

docentes. De acordo com a pesquisa realizada pela autora, existem três tipos de saberes que 

são importantes para a construção profissional do docente: os da experiência, do 

conhecimento e os saberes pedagógicos. 
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Therrien (1995, apud NUNES, 2001, p.3) destaca em seus estudos os saberes da 

experiência. Para o autor, todos os professores, ao iniciarem à sua formação, já sabem o que é 

ser professor devido à vivência que tiveram como alunos e, assim, podem dizer quais são os 

bons professores, os bons conteúdos, quais professores contribuem para sua formação 

humana. Os saberes da experiência são também aqueles que os professores produzem no seu 

cotidiano docente, num processo permanente de reflexão sobre sua prática, mediatizada pelos 

conhecimentos dos que os rodeiam, como ele nos chama atenção, 
 

 

Esses saberes da experiência que se caracterizam por serem originados na prática 
cotidiana da profissão, sendo validados pela mesma, podem refletir tanto a dimensão 
da razão instrumental que implica num saber-fazer ou saber-agir tais como 
habilidades e técnicas que orientam a postura do sujeito, como a dimensão da razão 
interativa que permite supor, julgar, decidir, modificar e adaptar de acordo com os 
condicionamentos de situações complexas. 

 

 

Tardif (2002, p.50), refletindo sobre os saberes experienciais, menciona três objetos 

fundamentais destes saberes: a) as relações e interações que os professores estabelecem e 

desenvolvem com os demais atores no campo de sua prática; b) as diversas obrigações e 

normas às quais seu trabalho deve submeter-se e c) a instituição enquanto meio organizado e 

composto de funções diversificadas. 

Como ressalta Pimenta (1999) em seus estudos, os saberes pedagógicos abrangem a 

questão do conhecimento, sendo estes construídos a partir das necessidades pedagógicas reais, 

juntamente com o saber da experiência e dos conteúdos específicos. É em função desses 

conhecimentos, que o professor poderá adequar às situações problemas vivenciada pelos 

alunos ao seu processo de aprendizagem. 

Não basta, portanto, a um profissional da educação, ter conhecimento sobre seu 

trabalho, é fundamental que ele saiba mobilizar esse conhecimento, transformando-o em ação. 

Para Alves (1992), os indivíduos constroem seus conhecimentos em interação com a 

realidade, com os demais indivíduos, colocando em uso suas capacidades pessoais. Como nos 

aponta a autora,  
 

 

[...] se julga indispensável, que durante o seu preparo, o futuro professor se capacite 
para em sua prática docente, compreender o universo cultural do aluno, a fim de que, 
juntos, a partir do que conhecem, venham a se debruçar sobre os desafios que o 
mundo lhes apresenta, procurando respondê-los, e nesse esforço, produzam saberes. 
(p. 22) 
 



 46 

Em sendo assim, construir saberes é partilhar experiência com os outros. Trata-se da 

troca de saberes que acontece, diariamente, através do material didático, das técnicas 

trabalhadas, das informações sobre os alunos e de um saber prático sobre sua própria atuação. 

Com relação a nossa discussão sobre profissionalidade, Gualtier (2006) aponta como 

dimensões dela a formalização dos saberes que correspondem à prática do ofício docente, a 

necessidade de aprendizagem contínua, a mobilização de saberes no contexto escolar e ainda 

o compartilhar informações e experiências entre os pares. Para o autor, essas dimensões só 

são expressas em totalidade quando no exercício profissional. 

Um vez que a profissionalidade docente manifesta-se através de uma grande 

diversidade de funções: ensinar, orientar o estudo, ajudar individualmente os alunos, regular 

as relações, preparar materiais, saber avaliar, organizar espaços e atividades, entendemos, 

conforme nos aponta Sacristán (1995), que tudo isso provoca uma profusão de saberes que 

constitui a profissionalidade do professor. 

Silva Paganini (2006, p.85) sendo mais específica, defende que a “questão dos saberes 

docentes está intimamente ligada ao desenvolvimento profissional e ao papel do professor e 

que os saberes docentes podem delimitar as tarefas que um professor considera ou não 

pertinentes a sua função.” Para essa pesquisadora, é com base nos saberes que o professor 

constrói sua profissionalidade.  

A discussão sobre os saberes que os professores mobilizam no seu trabalho cotidiano 

se torna essencial, uma vez que possibilita que se fale na docência como uma profissão, como 

um trabalho que exige um repertório de conhecimentos próprios que necessitam ser debatidos 

e trabalhados nos cursos de formação de professores. 

É no processo de construção dos saberes docentes, numa relação de autonomia, que 

Santos e Duboc (2004) compreendem a profissionalidade docente. Nessa relação o professor 

precisa analisar suas práticas, relacionando-as aos saberes da docência no ato de ensinar. 

Nessa perspectiva, Tardif (2002, p.20) afirma que “ensinar supõe aprender a ensinar, ou seja, 

aprender a dominar progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho 

docente”. 

O reconhecimento profissional do docente decorre desse modo, de um corpo de 

saberes formalizados que são apresentados na formação inicial e de um conjunto de 

conhecimentos que ele adquire em suas experiências pessoais e pelas interlocuções que ele 

constrói. Para Gauthier,  
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Todo professor adquiriu, durante a sua formação ou em seu trabalho, determinados 
conhecimentos profissionais que, embora não o ajudem diretamente a ensinar, 
informam-no a respeito de várias facetas de seu ofício ou da educação de um modo 
geral. (...) Possui um conjunto de saberes a respeito da escola que é desconhecido pela 
maioria dos cidadãos comuns e pelos membros de outras profissões. É um saber 
profissional específico que não está diretamente relacionado com a ação pedagógica, 
mas serve de pano de fundo tanto para ele quanto para os outros membros de sua 
categoria socializados da mesma maneira. (2006, p.31) 
 

 

Diante do afirmado, entendemos o professor como um profissional da educação, que 

precisa fazer valer a sua prática, o que exige que ele mobilize saberes, valores, atitudes, ética, 

um saber-fazer, bem como outros recursos que fazem parte do cotidiano de um grupo de 

pessoas e que são produzidos por elas no processo de trabalho. 

Essa percepção do professor como produtor de saberes é significativa, uma vez que os 

professores das séries iniciais são percebidos como “executores”, sendo muitas vezes levados 

a seguir à risca os livros didáticos. Ser produtor de saber os leva a se perceber como 

participantes de um processo no qual eles estão inseridos. Isso constitui, de acordo com 

Ramalho Nunes e Gualtier (2006, p.54), “um desafio para os novos profissionais da educação, 

que precisam desenvolver uma consciência profissional e adquirir cada vez mais 

conhecimentos e competências na sua prática docente”. 

É com base nesses saberes que o professor vai estruturando a sua vida profissional, a 

sua relação com a escola e com os colegas, vai estruturando o seu modo de ser professor 

enfim, vai constituindo a sua profissionalidade docente. 
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CAPÍTULO III 

 

 

O PROCESSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
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Neste capítulo pretendemos apresentar inicialmente os pressupostos teóricos-

metodológicos que nortearam a nossa pesquisa. Em seguida, descreveremos os passos 

desenvolvidos para a coleta dos dados e, por fim, os procedimentos utilizados para a análise 

dos dados. 

Conforme visto anteriormente, entendemos a profissionalidade docente como um 

processo em construção, fundamentado nas diversas experiências que os professores 

vivenciam ao longo de sua trajetória profissional. Nesse sentido, como objetivo geral em 

nossa pesquisa, nos propomos compreender como tem se constituído a profissionalidade em 

professoras das séries iniciais do ensino fundamental. 

A opção por esse segmento se deu pela necessidade de valorização desse profissional, 

que tem sofrido com a desvalorização social e proletarização da docência. 

Entendemos que esta pesquisa constitui-se de abordagem qualitativa, pois esta atende 

a natureza do objeto da pesquisa e suas características sociais, trabalhando com o universo de 

significados que o compõe (MINAYO, 1994).  

Na pesquisa qualitativa, o investigador é o instrumento principal. Além disso, nesse 

tipo de abordagem, que tende a ser mais descritiva, o interesse principal está mais relacionado 

com o processo do que com os resultados ou produtos; os investigadores qualitativos tendem 

a analisar seus dados de forma indutiva; tendo o significado dos dados uma importância vital 

para a compreensão da realidade investigada (BOGDAN; BIKLEN, 1999)  

Nessa abordagem é possível que o pesquisador estabeleça uma melhor comunicação 

com o cenário da pesquisa, com os sujeitos e suas histórias, para melhor interpretá-los, pois o 

pesquisador percebe de forma diferente as mesmas informações fornecidas pelos sujeitos, 

sendo, portanto, necessária uma maior interação entre sujeitos e pesquisador. 

Consideramos nesta pesquisa o ambiente natural dos professores como fonte de dados, 

bem como o significado que os sujeitos darão ao processo de constituição de sua 

profissionalidade, uma vez que esta ocorre no âmbito individual e coletivo e se insere num 

contexto social, cuja realidade sofre transformações. 

Desse modo, conforme Polit (1995), entendemos que a abordagem qualitativa será 

mais apropriada para a nossa pesquisa, visto que ela tem preocupação maior com os sujeitos e 

seus ambientes. Além disso, ela baseia-se na premissa de que os conhecimentos sobre os 

indivíduos só são possíveis com a descrição da experiência humana, tal como ela é vivida e tal 

como ela é definida pelos seus próprios atores. Trata-se, portanto de uma modalidade de 

pesquisa na qual a compreensão dos fenômenos sociais através da interpretação do seu 

sentido, na experiência humana, é o eixo central de seu desenvolvimento.  
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Dentre as abordagens qualitativas utilizamos a “História de vida”, por acreditarmos 

que através dela seria possível apreender a relação do individual com o coletivo. A partir da 

narrativa da história de vida foi possível percebermos como foi se constituindo a 

profissionalidade dos sujeitos investigados.  

Concordamos com Haguette (1987) quando afirma que, dentre outras técnicas, a 

história de vida é aquela que se torna mais capaz de dar sentido à noção de processo. E, 

conforme afirma Josso (1999) 
 

 

Só uma história de vida permite captar o modo como cada pessoa, permanecendo ela 
própria, se transforma. Só uma história de vida põe em evidência o modo como cada 
pessoa mobiliza os seus conhecimentos, os seus valores, as suas energias, num 
diálogo com os seus contextos. (p.116) 

 

 

As pesquisas sobre a vida dos professores têm alcançado notoriedade pelo fato de 

visualizarem outra face da mudança na educação, ou seja, os contextos nos quais os 

professores vivem e trabalham. Devido a isso, compreender as trajetórias de vida dos 

professores é relevante. 

Para Nóvoa (1995), é importante saber mais sobre as prioridades e a vida dos 

professores. Ele recomenda projetos de pesquisa que respeitem e assegurem que a voz do 

professor seja ouvida, pois entende ser surpreendente, senão injusto, que durante tanto tempo 

os investigadores tenham considerado as narrativas dos professores como dados irrelevantes. 

Para esse autor, “os estudos referentes às vidas dos professores podem ajudar-nos a ver o 

indivíduo em relação com a história e com o seu tempo, permitindo-nos encarar a intersecção 

da história de vida com a história da sociedade” (p.74). 

Na avaliação do autor (idem), as pesquisas, cujos percursos metodológicos recolocam 

os professores no centro dos debates educativos e das problemáticas da educação, têm dado 

origem a práticas e reflexões estimulantes, que favorecem a construção da identidade 

profissional do professor, na medida em que essa construção demanda uma apropriação 

particular do sentido da sua história pessoal e profissional. 

Souza (2003) focaliza o método biográfico-narrativa como abordagem utilizada para 

diagnosticar os ciclos de vida dos professores, possibilitando-lhes falar sobre o que conhecem 

e fazem, o que faziam ou o que poderiam ou deveriam fazer. Ou seja, permitindo-lhes a 

exposição de fatos do passado que exercem influência sobre as situações atuais e sua projeção 

em como deseja agir. 
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Ouvimos, assim, a voz do professor e dela extraímos considerações que permitiram 

compreender a constituição de sua profissionalidade, a partir do entrelaçamento de suas 

histórias e trajetórias em diferentes espaços e tempos de sua vida pessoal e de sua prática 

docente. Além disso, a utilização do método (auto) biográfico permitiu-nos identificar os 

saberes docentes mobilizados nesse processo, isso porque  
 

 

 [...] O método (auto) biográfico repousa no reconhecimento não apenas formal, 
externos aos sujeitos, mas também naqueles de saberes subjetivos, não formais, 
tecidos nas suas experiências de vida e nos contextos socioculturais onde agem e 
interagem (PASSEGGI, 2006, p. 260).  

 

 

3.1 Delimitação do campo de investigação 

 

O trabalho de campo refere-se ao estar dentro do mundo do sujeito, não como alguém 

que faz uma parada ao passar, mas como quem vai fazer uma visita; não como quem acredita 

saber tudo, mas como alguém que procura saber o que é ser como o outro. (BOGDAN e 

BIKLEN, 1995.) 

O campo de investigação neste trabalho não é apenas o local de estudo no qual se 

realizou esta pesquisa, vai mais além por ser o município no qual cresci, sendo, portanto, na 

rede Rede Municipal de Ensino da Cidade do Paulista-PE onde estudei e, mais tarde, teve 

inicio a minha trajetória docente como professora das séries iniciais e onde surgiram as 

primeiras inquietações sobre a profissionalidade docente. 

O campo de investigação é o corte feito em termos de espaço que passa a representar 

uma realidade empírica a ser estudada de acordo com a teoria que subsidia o objeto 

investigado (NETO, 2001).  

A Rede Municipal de Ensino da cidade do Paulista é composta por 166 escolas que 

abrangem a Educação Infantil e o Ensino Fundamental e ficam localizadas nas zonas urbana e 

rural da cidade. Vale destacar que uma parte de professores/as das séries iniciais do ensino 

fundamental é oriunda do último concurso público, realizado na cidade no ano de 2006. 

Essa rede tem como prioridade educacional garantir educação de qualidade a 100% 

das crianças das séries iniciais e da modalidade de jovens e adultos, bem como priorizar a 

dimensão do Ato Pedagógico, que prevê a valorização do magistério e o reconhecimento da 

importância da função docente. Tais metas exigiram a revisão do Estatuto do Magistério e 
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implantação do Plano de Cargos e Carreiras do município, percebidos como sendo mais do 

que um direito, mas uma perspectiva de progressão na carreira profissional docente. 

Uma vez que a profissionalidade é caracterizada pelo pensamento pragmático, que 

relaciona ideia, intenções, ações e a avaliação das condições de aplicação e considerando que 

as professoras dos anos iniciais do ensino fundamental I encontram-se meio aos embates em 

torno da valorização e desvalorização docente, buscamos na nossa pesquisa compreender 

como a profissionalidade se constitui no âmbito de situações particulares e a sua aplicação as 

situações relacionadas com a atividade, na referida Rede Municipal de Ensino e modalidade 

da educação. 

 

 

3.2 Os sujeitos da pesquisa 

 

As visitas exploratórias foram relevantes para conhecermos melhor o campo e 

obtermos autorização para conduzir a pesquisa. Adotamos uma abordagem objetiva, como 

fundamentam Bogdan e Biklen (1994), na qual o investigador deixa explícito o interesse de 

sua pesquisa, buscando a partir daí, identificar os sujeitos que irão se disponibilizar a 

participar do trabalho. De acordo com os autores citados 
 

 

Os sujeitos devem ser tratados respeitosamente e de modo a obter a sua cooperação 
na investigação (...) os sujeitos devem ser informados sobre os objetivos da 
investigação e o seu consentimento obtido. Os investigadores não devem mentir aos 
sujeitos nem registrar conversas ou imagens com gravadores escondidos (idem, 
1994, p. 77) 

 

 

Assim, a primeira visita exploratória foi à Secretaria de Educação do referido 

município a fim de conseguirmos autorização para realizar a pesquisa nesta rede de ensino e 

na tentativa de identificar uma escola que disponibilizasse de professores que tivessem mais 

de dez anos de profissão. Após a identificação da escola, partimos para a segunda visita, já na 

escola, onde explicamos à gestora e à coordenadora do que se tratava a presente pesquisa. 

Ambas se mostraram entusiasmadas e gentilmente nos apresentaram as professoras. Quatro 

delas, que são efetivas e têm mais de dez anos de experiência profissional, aceitaram 

participar e cooperar com nosso trabalho. 

Escolhemos esses sujeitos por entendermos que a profissionalidade docente respalda-

se numa perspectiva da existência da docência enquanto profissão, o que demanda um tempo 
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para vivenciar experiências que se fazem necessárias nesse sentido. Conforme Huberman 

(1995) nessa fase, que seria a de diversificação, os professores estariam bem motivados no 

exercício da profissão, procurando formas de inovação de práticas pedagógicas e atribuindo 

um valor muito significativo à profissão de professor. 

Apresentamos no quadro abaixo os dados gerais acerca dos professores participantes 

da pesquisa. Nosso propósito é caracterizar o grupo para traçarmos mais adiante algumas 

considerações sobre nossos sujeitos.  
 

 

Quadro I - Caracterização geral dos sujeitos  

Docentes Formação Tempo atuação Idade Série lecionada 

ANA PEDAGOGIA 16 ANOS 40 ANOS 1º ANO 

ESTER CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 11 ANOS 40 ANOS 5º ANO 

RUTH PEDAGOGIA 16 ANOS 39 ANOS 2º ANO 

REBECA PEDAGOGIA 11 ANOS 35 ANOS 3º ANO 

 

 

Cabe destacar que quando buscamos delinear a caracterização de nossos sujeitos, 

preocupamo-nos com a criação de pseudônimos, objetivando com isso preservar a identidade 

dos sujeitos1. 

 

3.3 Instrumentos metodológicos utilizados na coleta de dados 

 

Como instrumentos de coleta de dados utilizamos o questionário e a entrevista 

narrativa. Ao longo da pesquisa, fomos percebendo, que para atingir os objetivos propostos, 

as entrevistas seriam o instrumento básico do nosso trabalho. 

 

 

 

 

                                                
1 Os pseudônimos atribuídos as professoras, são os nomes de personagens bíblicas, mulheres de grande destaque 
por suas lutas e realizações diante dos problemas aos quais enfrentaram.   
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O questionário  

 

O questionário foi produzido pela pesquisadora, sendo abordadas questões referentes à 

formação acadêmica e à instituição na qual estão inseridos os sujeitos investigados. Esse 

instrumento nos permitiu elencar informações sobre a vida escolar e profissional dos 

docentes, contribuindo para a definição de quais seriam os sujeitos a serem entrevistados. 

A aplicação do questionário prosseguiu de forma tranquila, e com boa aceitação por 

parte dos sujeitos, que disponibilizaram os números de seus telefones celulares e residenciais, 

facilitando, assim, os agendamentos das entrevistas. É preciso destacar que essas informações 

não foram solicitadas no questionário por receio de que os sujeitos se sentissem coagidos a 

informar seus telefones, destacamos ainda, que nenhum professor se negou a preencher este 

instrumento.  

O questionário não foi extenso, pois teve como finalidade coletar dados de 

identificação. Entretanto, ressaltamos que tratamos as informações coletadas de maneira 

sigilosa, preservando tanto a identificação dos docentes como à instituição a qual pertencem. 

Através da aplicação dos questionários, constatamos que a maioria dos professores não 

tinham o curso de pedagogia, como esperávamos inicialmente. Conforme verificamos, muitos 

docentes quando se viram obrigados a fazer o curso superior para garantir que continuassem 

na docência, conforme especifica a determinação da LDB 9394/96, optaram por não fazer 

pedagogia e sim outras licenciatura, como letras, história e biologia, na tentativa de mudarem 

de nível de ensino. Entretanto, por razões diversas, continuam ensinando nas séries iniciais, 

como também atuam em suas especialidades em outras escolas. Diante disso, foi necessário 

revermos o critério de escolha dos sujeitos. Assim, nossos sujeitos passaram a não restringir-

se apenas a quem é formado em pedagogia, como pensamos inicialmente, mas que sejam 

docentes das séries iniciais na escola campo de nossa pesquisa.  

Foram entregues, ao todo, 10 (dez) questionários, com 10 itens. Todos retornaram 

devidamente preenchidos pelas professoras. Assim, pudemos identificar quem tinha de dez 

anos ou mais de profissão, conforme justificado anteriormente. 
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A entrevista narrativa 

 

Nas pesquisas qualitativas as entrevistas constituem um instrumento legítimo e 

bastante utilizado pelos pesquisadores. Neste trabalho a entrevista busca o relato da vida 

profissional dos sujeitos/docentes. 

O que se configura como centro de interesse é a compreensão de como a 

profissionalidade foi sendo constituída na vida dos entrevistados, tendo-se evidentemente a 

preocupação de possibilitar a livre expressão dos sujeitos.  

Pineau (1999, p.340) nos chama a atenção que “o relato de vida aponta para a 

importância da expressão do vivido pelo ‘desdobrar narrativo’, quer essa enunciação seja oral 

ou escrita.” Sabemos que poderíamos nos utilizar de memoriais como procedimento para 

coletar os dados, entretanto, optamos por explorar os relatos de vida de forma oral, pois 

observamos, em estudos como o de Lira (2007), que os memoriais davam poucos indícios da 

vida dos sujeitos e de como eles se sentem, devido ao caráter acadêmico que a construção 

destes exige, e também por percebermos que, quando se escreve, muita coisa se omite por 

precaução ou até mesmo porque se considera que se está escrevendo demais e existe a 

preocupação com o outro que terá que ler, o que não acontece com a mesma intencionalidade 

na fala. Como nos afirma Joutard (2000, p.171)  
 

 

Não se pode esquecer que mesmo no caso daqueles que dominam perfeitamente a 
escrita e nos deixam memórias ou cartas, o oral nos revela o ‘indescritível’, toda 
uma série de realidades que raramente aparecem nos documentos escritos, sejam 
eles porque são considerados muito insignificantes porque é o mundo da 
cotidianidade – ou inconfessáveis, ou porque são impossíveis de transmitir pela 
escrita. É através do oral que se pode apreender com mais clareza as verdadeiras 
razões de uma decisão. 

 

 

As narrativas das histórias de vida dos sujeitos se tornam importantes para 

compreender a constituição da profissionalidade dos sujeitos analisados numa relação social, 

pois, conforme nos afirma Caldeira (2000, p.56), “ainda que a narrativa reflita o que existe de 

individual e único no personagem, esta aparente peculiaridade é resultado da interação destes 

aspectos e das características de seu contexto social.” 

A relevância do uso de entrevista narrativa para esta pesquisa se deve ao fato de 

termos estimulado os sujeitos a falarem sobre como foram tornando-se docentes, e sobre o 

que é necessário saber para ser professor. Através dessa narrativa, pudemos identificar quais 
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fatores facilitam ou dificultam a constituição da Profissionalidade e de que forma o contexto 

escolar contribui na constituição desta. 

A própria narrativa sobre a trajetória profissional auxilia na constituição da 

profissionalidade presente do professor, pois este traz para a narrativa o ser, o fazer e o saber 

de diferentes períodos de tempo, seu modo de ver, de pensar e de agir na escola, o que de 

qualquer modo leva a uma reflexão da profissão exercida e o que configura um corpo de 

saberes sobre o fazer e estar no exercício da docência. 

Após contactar as professoras, marcamos uma pré-entrevista num local e momento 

que fossem mais propícios a elas (no caso, foi a escola), numa perspectiva de conhecer melhor 

nossos sujeitos e criar um laço de afetividade e com isso facilitar que viessem nos falar sobre 

suas vidas. Essa etapa foi de suma importância e essencial, não só porque ela nos ensinou a 

fazer a próxima, mas por abrir caminhos insuspeitados para a investigação. (BOSI, 2004). 

As entrevistas iniciais permitiram-nos perceber que as professoras tinham um pouco 

de receio de expor sua vida, pelo fato de termos que gravar. Foi necessária uma conversa 

esclarecedora, para tranquilizá-los sobre o sigilo das informações e pudéssemos prosseguir 

nosso estudo com as outras entrevistas. 

As entrevistas aconteceram no mês de agosto de 2010, logo após a volta dos 

professores do recesso escolar. Antes de gravarmos as entrevistas fizemos o acordo de que a 

qualquer momento elas poderiam pedir para que interrompêssemos a gravação e garantimos-

lhes que teriam autonomia, caso quisessem retificar o que foi dito. Assim, a gravação foi 

realizada com o consentimento de todas as professoras. 

As entrevistas aconteceram de forma individual nos locais de trabalho das docentes. 

Sugerimos, evidentemente, que poderiam ser realizadas nas casas das depoentes, contudo elas 

argumentaram que não se sentiriam à vontade para falar por causa da presença de familiares. 

Conforme Bosi (2004), a entrevista, sendo realizada na casa do depoente, proporciona ao 

entrevistador uma melhor hospitalidade, cordialidade, todavia há também interferências de 

familiares, o que pode ser enriquecedor ou causar inibição no depoente. As professoras 

argumentaram que as presenças do marido ou dos filhos as incomodariam devido aos 

comentários ou por discordarem do que elas estivessem dizendo, o que causaria atritos, e 

poderia prejudicar a entrevista. Uma das depoentes nos disse: “Ele nunca trabalhou numa 

escola, mas sempre que falo alguma coisa de meu trabalho quer saber mais que eu”(referindo-

se ao marido). 

A cada entrevista finalizada, iniciávamos o processo de transcrição das falas das 

professoras, buscando um primeiro olhar para o que aqueles dados estavam nos revelando 
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sobre esse professor, para depois adentrar numa análise de sua profissionalidade. Nesse 

processo de decodificação dos dados realizamos escutas atenta das falas e ao trilhar este 

percurso, pudemos direcionar o olhar para algumas dimensões da profissionalidade que se 

sobressaíam nas falas das docentes. 

A transcrição foi realizada primeiramente observando a gravação, para depois de uma 

breve análise, serem retirados os vícios de linguagem que se fazem presentes na linguagem 

oral. Quanto a esse procedimento, Szymanski (2004) afirma que  
 

 

A transcrição é a primeira versão escrita do texto da fala do entrevistado que deve 
ser registrada, tanto quanto possível, tal como ela se deu.(...).numa segunda versão, 
deve ser feita uma limpeza dos vícios de linguagem e do texto grafado segundo as 
normas ortográficas e de sintaxe (quando não se tratar de um estudo cujo foco 
principal seja construção da linguagem), mas sem substituição de termos. Esse texto 
passa a ser o principal referente para o pesquisador, daí por diante. (2004, p.74).  

 

 

Realizado esse trabalho nas entrevistas, elas foram enviadas aos sujeitos da pesquisa 

através de e-mail, conforme o acordo firmado com as docentes para que pudessem fazer 

algumas complementações e/ou alterações que considerassem pertinentes. Foi um momento 

em que o relato oral, agora materializado no papel, podesse ser trabalhado e enriquecido pela 

análise do texto escrito, o que proporcionou um maior detalhamento de fatos citados, pois 

puderam ver materializada sua fala. “O movimento reflexivo que a narração exige acaba por 

colocar o entrevistado diante de um pensamento organizado de uma forma inédita até para ele 

mesmo”. (SZYMANSKI, 2004, p. 14). Após a leitura das entrevistas pelos nossos sujeitos, foi 

feita a concessão de uso desse material para prosseguirmos a análise dos dados. 

 

 

3.4 Procedimento para a análise dos dados coletados 

 

Após a transcrição das entrevistas, o desafio seguinte foi analisar e extrair das falas 

dos professores um percurso de constituição da profissionalidade dos sujeitos, bem como 

identificar as dimensões constituintes da profissionalidade na história de vida profissional dos 

docentes, identificando ainda os saberes mobilizados nessa constituição e as ações do 

contexto escolar que refletem na constituição da profissionalidade dos sujeitos. 

Para análise dos dados, nos apoiamos na análise de conteúdo que, conforme Bardin 

(1999, p.38) “é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 
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procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. 

Entedemos, então, que tudo o que é dito ou escrito é suscetível de ser submetido a uma 

análise. O tema, para esse autor, é na maioria das vezes utilizado como uma unidade de 

registro em investigações que envolvem atitudes, valores, opiniões, crenças etc., sendo 

propício para os estudos sobre profissionalidade docente.  

Seguimos as etapas básicas propostas por Bardin (1999) para a análise de conteúdo: a 

pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação. 

Na fase da pré-análise, realizamos a preparação do material, quando após realizadas as 

transcrições, partimos para uma primeira leitura dos dados. 

Uma grande dificuldade inicial para analisar as entrevistas ocorreu pelo fato de as 

lembranças não seguirem uma ordem cronológica. Uma de nossas depoentes, por exemplo, 

começa falando de quando iniciou no projeto “Se liga” e “Acelera”, para depois falar de 

quando era criança ou do início da carreira. Quanto a isso Bosi (2004) nos alerta que “temos 

que considerar que o sujeito realiza uma ordenação pessoal. Esta ordenação obedece a uma 

lógica afetiva cujos motivos ignoramos; enfim recordar é sempre um ato de criação.” 

Uma outra dificuldade encontrada era a tendência a simplificar a fala ou omitir 

detalhes, ou ainda focar-se muito na vida dos alunos. Essa ocorrência de omissão ou 

entrelaçamento de histórias de vida nos levou a refletir sobre uma estrofe de um poema de 

Clarice Lispector, quando ela diz “(...) um tapete é feito de tantos fios que não posso me 

resignar a um fio só; meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas histórias e 

nem todas posso contar...” 

Percebemos, a partir daí, que nenhuma história de vida é única no sentido de não ter 

entrelaçamento com tantas outras histórias e esse entrelaçar possibilita uma riqueza de 

informações plausíveis de sofrerem análise. Além disso, também é um direito do sujeito não 

desejar expor algumas situações vividas, por não querer reviver fatos e ou sentimentos 

experimentados quando da ocorrência deles. 

Outro aspecto a ser claramente definido nessa fase de pré-análise é o referencial 

teórico que dá sustentação a pesquisa. Assim, gostaríamos de esclarecer que a escolha de 

nossa temática “profissionalidade docente” constitui-se como norteadora de toda análise.  

Na fase de exploração do material, surge a categorização de análise que podemos 

definir da seguinte forma:  
 

 

Essa fase da elaboração de categorias é uma etapa fundamental no processo de 
pesquisa pois contribui para que se possa atingir os objetivos delimitados para a 
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investigação, e por isso, as categorias precisam ser bem elaboradas e definidas, além 
de estarem condizentes com os objetivos propostos na pesquisa (CHIZZOTTI, 
2006).  

 

 

A categoria “profissionalidade docente” se faz fundamental tanto teórica como 

analiticamente diante do fato de se constituir como objeto principal desta pesquisa. 

A categoria “Saberes Docentes” tomou destaque nesta pesquisa em decorrência do 

fato deles serem inerentes ao processo de constituição da profissionalidade docente. Dessa 

forma podemos afirmar que “profissionalidade” e “saberes” foram categorias de análise que 

surgiram a priori das falas dos sujeitos. 

Diante disso, agrupamos as informações coletadas nessas duas categorias maiores, 

propostas nesta pesquisa, o que não nos impediu de estabelecermos categorias de menos 

amplitude que estão de certo modo inseridas em ambas as categorias apresentadas.  

Feita essa categorização, partimos para o momento para qual Bogdan e Biklen (1994) 

chamam atenção, que é o desenvolvimento de um sistema de codificação que envolve vários 

passos, ou seja, percorrer os dados na procura de regularidades e padrões, perceber tópicos 

presentes nos dados, escrever palavras e frases que representem esses dados, o que se 

denomina de categorias de codificação. 

Ao falar de si, as professoras construíram narrativas abordando diferentes aspectos que 

interessavam a essa pesquisa. Não foi simples analisar os depoimentos em forma de 

categorias, pois um tema se imbricava no outro. Contudo, mesmo diante dessa dificuldade, 

passamos a discutir os dados e chegamos aos resultados que serão apresentados nos capítulos 

a seguir. 
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IV CAPÍTULO 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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A CONSTITUIÇÃO DA PROFISSIONALIDADE DOCENTE DE PROFESSORES 

NOS ANOS INICIAIS 

 

 

 

Afim de compreendermos como os docentes dos anos iniciais tem constituído a sua 

profissionalidade, apresentamos num primeiro momento um pouco da história de nossos 

sujeitos, revelando, em síntese, para que o leitor conheça as professoras/sujeito e com isso 

tenha uma compreensão ampla da realidade investigada, quando da leitura da análise dos 

dados. 

 

A professora ANA: 

Nasceu em Recife, no ano de 1970, sendo a terceira filha dos cinco filhos que seus 

pais tiveram. A partir de seu nascimento, a família foi morar na cidade de Olinda. No início 

do ensino médio ela sentiu-se frustrada pelo fato de os pais a terem obrigado a fazer o 

magistério, pois naquela época ela não sentia o desejo de ser professora. Apesar da 

insatisfação, começou a fazer o curso para atender o desejo dos pais, mas, durante o curso, foi 

gostando das disciplinas, dos professores e identificando-se com a docência concluindo o 

curso de magistério em janeiro de 1991. 

Nesse mesmo ano, após a conclusão do curso, iniciou a carreira profissional como 

professora de uma escola da rede particular de ensino no município de Olinda, onde trabalhou 

durante um período de 2 anos. 

Em fevereiro de 1993, sendo aprovada em concurso público, Ana ingressou na rede 

municipal de ensino de Paulista, na qual permanece até o presente momento. 

Em 2006, iniciou o curso superior de pedagogia no programa PROGRAPE, realizado 

pela universidade de Pernambuco (UPE), através de uma parceria entre a prefeitura de 

Paulista e essa universidade, que criou um polo no município. Ana conclui o curso em 2009, 

pois sua duração é de três anos e seis meses, tornando-se pedagoga como almejara. 

 

 

 

A professora ESTER 

Nasceu em Belém do São Francisco, Sertão de Pernambuco, em 7 de junho de 1970. 

Sua mãe era professora das séries iniciais do ensino fundamental. Ester estudou em escola 
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rural e fez secretariado no ensino médio. Paralelamente ao curso de secretariado, cursou o 

magistério, passando a dar aulas particulares para ajudar os irmãos nos estudos. 

Impulsionada pela família e com o apoio do irmão mais velho, seguiu para Recife em 

1993 determinada a fazer o curso superior. Formou-se em 1998 em licenciatura plena em 

Ciências Biológicas, pela universidade Federal Rural de Pernambuco. Em março de 1999, foi 

aprovada em concurso público e ingressou na rede municipal de ensino de Paulista, na qual 

permanece lecionando. Ester é também servidora da rede estadual de Pernambuco. 

 

A Professora RUTH 

Nasceu em Jaboatão, no ano de 1971. Foi a segunda de três filhos que seus pais 

tiveram. Sua mãe era professora das séries iniciais do ensino fundamental. Quando Ruth 

estava com 10 anos de idade, a família foi morar na cidade de Paulista. Quando foi cursar o 

ensino médio optou pelo magistério e foi se identificando com a docência, concluindo o curso 

em dezembro de 1992. 

Nesse mesmo ano, após a conclusão do curso, foi aprovada no concurso, dando início 

à carreira profissional como professora. Ela trabalhou em uma escola da rede particular de 

ensino até o final de 1992. Em fevereiro de 1993, sendo nomeada, ingressa na rede municipal 

de ensino de Paulista na qual permanece até o presente momento. 

Em 2006, iniciou o curso superior de pedagogia no programa PROGRAPE, 

juntamente com outras colegas da escola. Ela foi colega de turma da professora/sujeito Ana. 

Ruth concluiu o curso de pedagogia em 2009 

 

A Professora REBECA 

Nasceu em Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco, em 13 de fevereiro de 1975. 

Sua irmã era professora das séries iniciais do ensino fundamental. Rebeca estudou em escola 

rural e fez magistério no ensino médio.  

Impulsionada pela família a ajudar a irmã que teve um bebê, seguiu para Recife em 

1989. Ela ainda estava cursando o magistério, concluindo o mesmo em 1990. No ano 

seguinte, decida a se preparar para o vestibular. Deixou a casa de sua irmã e foi morar em 

uma casa de estudante. Ao término do ano foi aprovada na universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) em pedagogia, formando-se em 1995. Em 1999 passou em concurso na 

rede municipal de ensino de Paulista, na qual permanece até o presente momento. Rebeca 

também é servidora da rede estadual de Pernambuco, desempenhando a função de técnica 

educacional. 
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Diante da apresentação das professoras/sujeito observa-se que todas tem em comum o 

fato de terem cursado o curso de magistério de nível médio, de certa forma podemos constatar 

que ter o referido curso contribui à constituição da profissionalidade das docentes, uma vez 

que, as professoras puderam ir se constituindo docente antes mesmo da formação a nível 

superior que neste caso destacamos a relevância do PROGRAPE que como observamos vem 

contribuindo para a formação a nível superior dos professores das redes municipais, apesar de 

entendermos que se constitui numa formação de aligeiramento da qual discordamos em 

termos qualitativos. 

Considerando a questão mais abrangente desta investigação, compreender a 

constituição da profissionalidade docente de professores das séries iniciais, buscamos neste 

capítulo, inicialmente, identificar as dificuldades e facilidades na constituição da 

profissionalidade docente, perpassando pelo contexto escolar e dialogando com as discussões 

a respeito do conceito de profissionalidade e das dimensões desta. Mais adiante, identificamos 

e analisamos os saberes mobilizados na constituição docente, buscando responder aos 

objetivos propostos nesta pesquisa, valorizando a constituição da profissionalidade de 

professores das séries iniciais.  

 

 

4.1 As dificuldades e facilidades na trajetória dos professores no processo de constituição da 

profissionalidade docente. 

 

Buscamos identificar, nos depoimentos dos professores dos anos iniciais, fatores que 

facilitam ou dificultam a constituição da profissionalidade, porque entendemos que o 

professor se constrói pelo sentido que este confere à sua atividade profissional, às suas 

experiências, às angústias, às conquistas e ao significado que atribui à docência, consciente 

dos fatores que interferem ou contribuem na constituição de profissionalidade. 

Diante do limite que uma dissertação impõe e a grandeza em relação à dimensão de 

dados que a pesquisa sobre história de vida pode levantar, gostaríamos de enfatizar que o 

contato e as conversas com as professoras/sujeitos promoveram momentos ricos onde 

pudemos conhecer a trajetória profissional dessas docentes, muitas de suas lamentações e 

esperanças, suas explicações sobre o seu proceder em sala, os seu posicionamentos e opiniões 

acerca da sua profissão e de seus saberes docentes, enfim, de sua profissionalidade docente e 

conhecer de certo modo, as pessoas que são essas professoras. 
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Contudo, atendendo ao nosso interesse de identificar as dificuldades e facilidades 

apresentadas nas narrativas das professoras/sujeitos, buscamos construir um quadro na 

tentativa de elencá-las. 

 

FACILIDADES 
 

DIFICULDADES 
 

A autonomia para gerir o trabalho A família / interferência 

Aquisição de experiência Dificuldades no início da docência 
o choque com real, a falta de experiência  rejeição. 

Aprendizado de como lidar com os alunos A dificuldade de articulação da teoria com a prática 
docente. 

Facilidade de ensinar As dificuldades atuais para ser docente / altas demandas 
exigidas pela sociedade. 

À facilidade no acesso a informação: internet , as 
revistas , os congressos os projetos do governo . 

Desvalorização do professor das séries iniciais  na 
sociedade 

Às lembranças das práticas dos docentes que 
ensinaram às professoras / sujeitos Percepção da docência como sacerdócio  vocação. 

Quadro II - Caracterização geral das facilidades e dificuldades na profissionalidade docente 

 

Elencadas as dificuldades e facilidades nos depoimentos de nossas 

professoras/sujeitos, procuramos analisar primeiramente cada fator de dificuldade. 

Percebemos que merece destaque o fator de dificuldade na constituição da 

profissionalidade dos professores/sujeitos desta pesquisa: a interferência familiar. Todas as 

professoras entrevistadas revelaram, em suas falas, que 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.  

As professoras/sujeitos destacaram essa interferência familiar, revelando-nos o 

seguinte:  
 

 

Ao concluir o 1º grau (ensino fundamental II ), esperava com ansiedade cursar o 
científico. Foi grande a minha surpresa quando meus pais me obrigaram a cursar o 
magistério, pois eu não pretendia ser professora, mas a imposição deles passou a ser 
para mim uma decisão de profissão. Hoje agradeço a meus pais ( PROFESSORA 
ANA) 
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Eu voltei a estudar, digo, fazer um curso superior agora em 2007. terminei esse ano 
sabe porquê? Porque teve muita interferência de minha família: eu casei, tive filhos e 
tudo era prioridade para que eu desse conta e estudar ia ficando para depois. “Afinal 
não ia aumentar lá essas coisas no dinheiro” Isso era o que eu ouvia, só que não era só 
por dinheiro que eu precisava fazer o curso superior. Eles não entendem como as 
coisas evoluem e a docência também, e o quanto é preciso estudar e estar estudando, 
mas meu filho cresceu e decidi voltar a estudar, e diante dessa decisão novamente a 
família só colocando dificuldade tipo: - Já tás com certa idade para voltar a estudar, tu 
vai conseguir encarar uma faculdade? Será que adianta? (PROFESORA RUTH) 
 

Minha mãe era professora, mas ela sempre me dizia: “ Minha filha, nunca queira ser 
professora!” Ou então ela dizia:  “Deus me livre que um aluno meu seja professor!” 
(PROFESSORA ESTER) 
 

Eu só fui ser professora por causa da minha irmã que ficava dizendo que não era tão 
bom, mas pelo menos tinha emprego, que era melhor do que acabar sendo empregada 
doméstica. (PROFESSORA REBECA) 
 

 

Nos depoimentos das professoras/sujeito, RUTH e REBECA, percebemos que a 

interferência familiar mesmo expressando um não reconhecimento da profissão docente, serve 

para elas como propulsor para a afirmação como profissional. Ambas, em seus depoimentos, 

apresentam contraposição a essa interferência familiar por terem clareza de que interfere 

negativamente na construção profissional delas, a exemplo disto destacamos esse extrato de 

fala da professora REBECA:  
 

 

Quando eu fui estudar na universidade, minha irmã me ajudou muito, pois, como ela 
já era professora, sabia muita coisa, mas acho que ela interferia em tudo na minha 
profissão. Ela ficava tentando fazer com que eu fosse a professora que ela era, do 
mesmo jeito dela, dizia o que eu devia dizer aos alunos. Eu ficava muito chateada 
porque eu não queria ser a professora que ela era, eu queria ser eu mesma, construir 
minha identidade de professora e as coisas que ela falava me fazia me sentir como se 
eu não fosse professora ainda e isso interferia no meu jeito de ser professora. Então eu 
tinha que me impor. (PROFESSORA REBECA) 
 

 

Percebemos nas falas de todas as professoras/sujeito, a interferência da família, seja 

impondo aderência à docência, seja na perspectiva de reafirmar a desvalorização da docência, 

seja numa perspectiva de moldar, de impor atitudes e valores, o que causa conflito nos valores 

e atitudes das professoras, pois, “a vida familiar e as pessoas significativas na família 

aparecem como uma fonte de influência muito importante que modela a postura da pessoa em 

relação ao ensino” (TARDIF, 2002, p.73). 

Essas interferências se constituem como dificuldade quanto à constituição da 

profissionalidade, uma vez que, como aponta a fala da professora RUTH anteriormente citada, 
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a interferência possui uma conotação desvalorativa da família em relação à profissão. No 

entanto, o reconhecimento da profissão faz-se necessário a constituição da profissionalidade 

docente, pois, como destaca Roldão (2000), um dos descritores de profissionalidade seria o 

reconhecimento social da especificidade da função associada à atividade. 

O início da carreira docente é o momento pensado como a passagem do estudante à 

docência. Esse momento ocorre quando os professores ingressam no magistério, após terem 

concluído a formação inicial. Esse período tem, segundo Huberman (1995), duração de três 

anos. Alguns autores caracterizam-no como um momento marcado por situações conflituosas, 

difíceis e inesperadas, que, todavia, pode ser rico na construção de saberes ligados à prática 

docente no tocante a relações estabelecidas na escola, dentre as quais está a constituição de 

referenciais teóricos que provavelmente nortearão a ação docente.  

Identificamos, em nossas entrevistas, dentre as dificuldades apontadas, os seguintes 

aspectos que marcaram o início da carreira: ansiedade; falta de habilidade de como se deve 

estabelecer o processo de ensino; dificuldades no manejo da sala, e na adaptação; 

estabelecimento de disciplina, de regras e limites; preocupações com materiais didáticos, 

com a necessidade de atender as necessidades da comunidade e com as dificuldades em 

manter uma relação com a direção. Esses fatores, Huberman (1995) aponta nos resultados de 

seus estudos e pudemos perceber-los nesta pesquisa, como nos sinalizam as falas das 

professoras / sujeitos abaixo transcritas: 
 

 

Foi um grande desafio o início de minha carreira. Eu tive que construir toda uma 
rotina com a turma, tive que aprender a conhecer os alunos, a me adaptar à turma. Eu 
fui construindo uma relação com os alunos, eu tive que aprender a organizar o tempo, 
ou seja, as atividades de acordo com o tempo que eu tinha a minha disposição, tive 
que aprender a lidar com crianças e aprender como é um cotidiano de uma sala de 
aula. (PROFESSORA ANA) 
 

Eu tive que aprender a lidar com alunos, a ter paciência com eles, busquei conhecê-los 
melhor, eu tive que desenvolver uma habilidade no que diz respeito ao tratar com eles, 
a ter um relacionamento com meu aluno, tive que aprender a lidar com a direção da 
escola, me adaptar àquela rotina de novidade a cada dia. Era difícil, o mais difícil era 
perceber a realidade. (PROFESSORA RUTH) 
 

Eu comecei só com o magistério. No começo meu nível de instrução era pouco. 
Somado a isso ainda tinha a falta de experiência de sala. Então eu tinha que ler muito, 
eu lia as apostilas do magistério, eu busquei lembrar de conteúdos que me foram 
dados no primário, eu conversava com as pessoas sobre alguns problemas que 
surgiam, eu sentia dificuldade com os conteúdos dos livros porque eu tinha que dar 
conta de tudo porque a direção cobrava, eu tinha que aprender a manter uma relação 
agradável com a direção, tive que aprender a lidar com as cobranças dos pais, o que 
não é tarefa fácil, exige de nós toda uma habilidade para isso. (PROFESSORA 
ESTER) 
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Huberman (1995) ressalta que este momento do início da docência é caracterizado 

pelos estágios de sobrevivência e descoberta. Esse momento de sobrevivência está 

relacionado com o choque com o real, no qual, entre tantas experiências, o professor passa 

por um tatear constante, percebe a distância entre os seus ideais e as realidades cotidianas da 

sala de aula, oscila entre relações demasiado íntimas e demasiado distantes, enfrenta 

dificuldades com os alunos que criam problemas. Isso pode ser identificado nas falas de 

nossas professoras/ sujeitos como:  
 

 

Quando eu terminei o magistério, eu vi que realmente a sala de aula, ela não era 
aquela realidade assim que a professora passava pra gente ali no magistério. Eu fiz o 
quê?  Passei a conviver em sala de aula de perto com meu aluno, senti o que era 
realmente uma sala de aula,  porque, quando eu terminei o magistério, eu terminei 
flutuando, depois eu fui baixando meus pés e conhecendo meu aluno pra saber o que é 
realmente uma sala de aula. (PROFESSORA ANA) 
 

No início assim, a gente entra meio assim perdida, eu procurei observar meus alunos, 
pra saber como trabalhar com aquele aluno. Não é? Procurei conhecê-los, logo eu 
recebi uma turma fora de faixa, eu fui convidada a tentar controlar aquela sala, que os 
alunos derrubavam professor, batiam no professor, chutava, era muito difícil, 
assustador. (PROFESSORA RUTH) 
 

 

Podemos perceber que nesse período inicial, o professor enfrenta conflitos, pois ele 

deixa de ser aluno e passa a ser professor. Os docentes iniciantes sofrem com incerteza de 

estarem ou não acertando. 

O início de uma carreira docente conforme Huberman (1995), não se constitui como 

um momento fácil. Segundo ele, constitui-se num tatear contínuo: preocupações com a 

disciplina, com os conteúdos, com os materiais didáticos, com a necessidade de atender as 

exigências da direção, da comunidade, enfim, com todas as responsabilidades que 

acompanham a opção pala profissão. 

Identificamos todos esses aspectos apontados por Huberman nas falas das professoras 

entrevistadas, bem como percebemos certo estranhamento à realidade, do que de fato se 

configura a sala de aula, ao estar de fato atuando. Essa idealização da docência é um aspecto 

comum nos diferentes relatos, bem como o “choque de realidade” (TARDIF, 2002, p. 85) ao 

perceberem os desafios e dificuldades do exercício profissional. 

Segundo Huberman (1995), o professor só consegue enfrentar o choque com a 

realidade profissional docente por acontecer paralelamente à descoberta, que é o entusiasmo 
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do professor por estar em uma situação de responsabilidade. Como se percebe na fala das 

professoras abaixo transcritas: 
 

 

Eu achava muito difícil, eu só me animava porque eu estava começando, estava 
descobrindo como era ser professora, me sentia mais responsável pelo sucesso ou 
fracasso da turma e, por mais que eu percebesse que era bem mais difícil lidar com os 
alunos do que eu imaginava, eu me sentia motivada. (PROFESSORA REBECA) 
 

Eu no início eu era mais motivada, eu acho que por que eu ainda estava com aquela 
fantasia de que, sabe aquela coisa de você achar que pode, que a educação é 
importante, eu sei que a educação é essencial, eu tenho consciência disso, mas no 
decorrer dos anos eu fui perdendo um pouco essa esperança de que vai haver uma 
revolução em termos de educação. (PROFESSORA ESTER)  
 

 

Destacamos no relato da professora ESTER, que, apesar de ter entusiasmo no início e 

de esse fator contribuir motivando, ela apresenta sinais de desânimo com a profissão, fato que 

fica evidente quando ela revela que perdeu a esperança e que existiam metas e ideais que não 

foram atingidos. 

Outro fator que causa conflito nesse iniciar da profissão é a rejeição, pois os docentes 

que já têm experiência por não darem credibilidade ao trabalho de um iniciante, acabam por 

vezes causando constrangimentos, como podemos perceber nos seguintes relatos das 

professoras/sujeito:  
 

 

Eu sentia muita dificuldade de valorização profissional, as pessoas me rejeitavam, 
então eu buscava aprender mais, eu só via deveres, eu me sentia uma escrava branca, 
pode assim dizer. (PROFESSORA RUTH) 
 

A maior dificuldade do início era rejeição dos colegas, era como se eu não fosse 
professora como eles. Isso me incomodava muito, porém me fazia buscar ser melhor e 
mais capaz a cada dia. (PROFESSORA ANA) 
 

 

Cabe destacar esse constrangimento sofrido pelas professoras/sujeitos, uma vez que o 

modo como elas se percebem e são percebidas como profissionais interfere no modo de 

constituir a sua profissionalidade, levando-as a constituir uma profissionalidade mais restrita 

devido ao isolamento. Na busca por melhorar o seu trabalho em sala, as docentes deixaram de 

perceber as demandas, as mudanças da sociedade, como revela a fala da professora/sujeito 

adiante:  
 



 69 

Eu fiquei tão chateada com o desprezo dos meus colegas, não sei se desprezo, acho 
que é indiferença a palavra, ou individualidade, cada um por si. enfim sei que fiquei 
chateada e buscava ser cada vez melhor, mas eu não queria também contar a ninguém 
o que fazia, nem como fazia pra meus alunos estarem sempre melhorando. Eu me 
desdobrava muito, mas também eu ficava tão isolada dos outros e tão focada na 
questão de meus alunos aprenderem o conteúdo, que nem me questionava sobre esse 
conteúdo, e nem me questionava sobre outras coisas, sobre as condições da turma num 
modo geral, como eu estava sendo para eles. Eu nem sabia nessa época nada do que 
estava acontecendo lá fora, e nem mesmo do que acontecia na escola eu sabia (risos). 
Quando algum professor me perguntava alguma coisa que eu deveria estar sabendo, 
eu fugia logo. (PROFESSORA ESTER) 
 

 

Rocha e Fiorentini (2005, p.8) destacam que “a constituição docente, nos primeiros 

anos de carreira, provém de múltiplas e complexas interações,” ocorrendo uma passagem 

complexa que envolve sentimentos ambíguos, desafios e aprendizagens sobre si próprio e 

sobre o ser professor. 

Em relação ainda, a esse período inicial e às dificuldades relativas a ele, as professoras 

relataram ter a sensação de estar “começando do zero”, ou seja, que os anos de estudo no 

magistério e na graduação não contribuíram para o exercício de sua profissão docente. 

Afirmaram que a ansiedade sentida parecia superar a própria capacidade profissional e que 

para lidar com as dificuldades encontradas, buscaram ajuda nos pares, como revelam as 

seguintes falas: 
 

 

No início da minha carreira, eu tive que aprender aos atropelos, porque numa escola 
particular você não tem acompanhamento assim de formação, você tem no começo do 
ano, depois você é praticamente esquecido, só vem cobrança. As escolas das quais eu 
trabalhei eram assim. Então eu tive que aprender aos atropelos, não tinha ninguém pra 
me instruir, só tinha aquela coordenadora pedagógica que não chegava a você pra lhe 
passar, lhe ajudar didaticamente, metodologicamente, ela ia para cobrar de você o seu 
planejamento, não lhe dava instrução. (PROFESSORA REBECA) 
 

Quem disse que a formação da gente garante muita coisa? Vá buscar aprender não! 
Que você dança. Por isso que eu digo que os projetos ajudam muito, porque a 
formação que a gente recebe é pouca diante de tudo que aparece na sala para a gente 
dar conta e não só os projetos, mas os colegas também com as experiências deles vão 
nos formando também. (PROFESSORA RUTH) 
 

 

As falas acima registradas evidenciam a formação tanto inicial como continuada na 

constituição da profissionalidade. A professora RUTH destaca os projetos de formação e 

capacitação que são oferecidos pela prefeitura em parceria com o governo federal e a 

professora/sujeito REBECA enfatiza o papel da coordenação pedagógica.  
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As falas ainda evidenciam a sensação de despreparo, falta de habilidade. As 

professoras percebem que os conhecimentos da formação inicial não são suficientes para o 

enfrentarem o desafio da complexidade e multiplicidade de situações envolvidas na prática 

docente. Esses depoimentos revelaram também que as docentes, diante dos desafios, 

buscaram a reflexão através da experiência de outros professores mais experientes. Desse 

modo, a possibilidade de discussão, troca de experiências e busca por reflexões teóricas, 

encontradas no próprio contexto de trabalho e em contato com os pares, constitui-se em 

importante fonte de apoio, especialmente no início da carreira. 

Diante do exposto, as experiências, dificuldades e aprendizagens vivenciadas no início 

da profissão são entendidas como base do processo de construção do ser professor. 

Consequentemente, essas dificuldades enfrentadas influenciam nas atitudes e valores 

desenvolvidos pelas professoras/sujeitos no constituir-se professor; enfim, essas 

dificuldades/experiências são marcas da constituição da profissionalidade docente. 

A relação entre o acesso à teoria e as mudanças na prática surge como uma grande 

dificuldade na constituição da profissionalidade das professoras/sujeitos, uma vez que o fato 

de não conseguirem colocar a teoria em pratica se torna um fator que interfere nas atitudes e 

no modo das docentes se perceberem enquanto profissionais. 

Nos depoimentos as docentes culpam-se por não colocar em prática o que prevê a 

teoria, assumindo, de certa forma, a responsabilidade como exclusiva de sua atuação enquanto 

docente. Como podemos perceber nos seguintes relatos das professoras/ sujeitos: 
 

 

Eu comecei vendo o que os outros professores faziam, pois a universidade não nos 
ensina o dia-a-dia na sala de aula. Eu cheguei a achar por alguns momentos que a 
minha graduação nem estava me servindo. Então eu buscava ajuda nos meus colegas 
professores e nos meus alunos. (PROFESSORA REBECA) 

 

Sabe, quando fui me considerando já uma professora experiente, senti bastante 
dificuldade com a articulação da teoria com a prática, ou seja, como fiz pedagogia já 
tendo experiência de sala de aula, e tendo feito magistério, me angustiei por perceber 
que muita das coisas que estudei eu não colocava em prática na sala de aula, mas é 
muito difícil, muito mesmo! Cheguei a achar que não estava sabendo ser mais 
professora. (PROFESSORA ANA) 

 

Eu aprendi muita coisa na faculdade, mas não é fácil articular para minha realidade 
de sala de aula. A realidade é diferente, mas sabe em que eu mudei? O meu método 
de avaliar, antes eu avaliava através de questionários para eles memorizarem e 
responderem as provas, hoje eu faço diferente, eu faço pesquisa com eles, trabalhos 
em grupo, trago textos coletivos, às vezes faço apresentação deles para a turma, 
dramatização, e tudo isso eu fui aprendendo quando estava na faculdade, tudo isso 
foi me tornando essa professora que sou hoje, uma professora melhor. 
(PROFESSORA RUTH) 
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Esses extratos de fala apresentados nos levam a elencar algumas observações: a 

primeira a destacar é que os relatos revelam que a atividade docente, em concomitância ao 

curso de Pedagogia, tem-se constituído um aspecto importante na formação profissional 

dessas professoras, pois o aprendizado da docência, ao que parece, pode ser favorecido 

quando construído na interlocução entre o conhecimento acadêmico e a experiência 

proveniente da prática, apesar de as professoras/sujeitos não demonstrarem ter essa percepção.  

Uma segunda observação a ser feita quanto aos depoimentos é a questão de o 

profissional que, tendo acesso à informação, não conseguiu traduzi-la em mudanças 

significativas na prática. Isso revela uma concepção de separação entre teoria e prática que, 

supõe-se ser proveniente da ideia de separação entre trabalho intelectual e trabalho manual. 

Conforme afirma Candau e Lelis (1999): 
 

 

Na relação Teoria-prática se manifestam os problemas e contradições da sociedade 
em que vivemos que, como sociedade capitalista, privilegia a separação trabalho 
intelectual - trabalho manual e, consequentemente, a separação entre teoria e prática 
(CANDAU & LELIS, 1999). 

 

 

Nos relatos das professoras parece está implícita a crença no poder da informação para 

modificar a prática e na responsabilidade com a melhoria da qualidade de seu trabalho, que o 

profissional deveria ter quando tem acesso a essa informação.  

É preciso considerar que o suposto poder transformador da teoria está diretamente 

ligado à possibilidade de os indivíduos fazerem uma reflexão crítica, tanto sobre os 

pressupostos teóricos quanto sobre os desafios que se colocam na prática. Nesse sentido, é 

preciso questionar a teoria, as condições e o locus de sua produção. 

As falas das professoras/sujeitos revelam, então, uma visão dicotômica centrada na 

separação entre teoria e prática, com ênfase na total autonomia de uma em relação à outra. É 

necessário, porém, perceber as dimensões da teoria e da prática como indissociáveis, já que a 

teoria é um conjunto de regras também práticas e que a prática não é um ato qualquer. No 

entanto, a teoria tem assumido no meio acadêmico o status de verdadeira ciência e como tal, 

tem tido primazia com relação a toda e qualquer prática, pois é ela que tem determinado as 

mudanças da prática, ficando esta como aplicação da teoria. 

Uma terceira observação a destacar nos relatos é quanto à percepção da prática 

limitada apenas ao domínio metodológico em sala de aula. Conforme Sacristán (1995), a 
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prática não se reduz às ações dos professores: seria uma sistematização de vários contextos 

que estariam contidos uns nos outros, o que o autor denomina de práticas aninhadas. 

Uma quarta observação que pode ser destacada é revelada na fala da professora 

ESTER, quando ela demonstra que, apesar da dificuldade na articulação da teoria com a 

prática, essa interação seria imprescindível para que o professor se torne profissional, 

favorecendo, portanto, o desenvolvimento de sua profissionalidade. Essa constatação nos leva 

a refletir que a prática docente é algo que se adapta. Como define Sacristán (1995, p.76) “é 

algo que se molda e exprime em diferentes contextos”. Cabe destacar que, ainda conforme 

esse autor, “os problemas da prática não são ocos ou vazios de fundamentação científica mas 

sim contradições que a própria prática origina” (ibidem p.70) 

Destacamos ainda algumas contradições nos relatos dos sujeitos entrevistados, como o 

fato de apesar de as docentes terem certo tempo de experiência, quando estavam cursando a 

faculdade sentiram-se perdidas, angustiadas, tentando colocar a teoria na prática, como se a 

ação docente se resumisse a simplesmente aplicar o que estavam aprendendo no curso de 

pedagogia para a sua sala de aula. Na verdade, elas acreditavam que sua formação acadêmica 

ofereceria a possibilidade de reflexão na ação2 e sobre a ação, bem como sobre as teorias que 

estão servindo de base. Entendemos que o docente não deve ser encarado como um técnico 

que desenvolve o trabalho idealizado por outros, mas como agente dinâmico participando do 

que se refere ao processo de ensino e atuando nele. 

Outra dificuldade que as professoras das séries iniciais apontam na construção de sua 

profissionalidade, como indicamos inicialmente, diz respeito às altas demandas exigidas pela 

sociedade. Observamos as inúmeras atribuições que lhes são postas como incumbências, o 

que interfere na constituição da profissionalidade, uma vez que as professoras acabam ficando 

confusas do seu real papel enquanto profissionais da educação ou, por vezes, se sentido 

culpadas por não atingirem as demandas que vão sendo impostas pela sociedade atual. 

De acordo com Esteves (1999), a sociedade vem esperando mais do docente. Espera-

se que ele, além do domínio de conteúdo e das estratégias relacionadas ao fazer pedagógico, 

seja animador, que desempenhe funções que vão além do ensino como por exemplo, cuidar do 

equilíbrio emocional, afetivo dos estudantes, de sua higiene pessoal e de sua educação moral e 

sexual, que tenha que resolver inclusive problemas de maus tratos, entre outras demandas. 

Como destacam nossas professoras/ sujeitos:  
 

 

                                                
2 Conforme aponta os estudos de Schön (1992), Formar professores como profissionais reflexivos. 



 73 

Hoje em dia está mais difícil do que antigamente, relapsos dos pais, criança 
abandonada, é tudo. Então, é um choque você sair de uma realidade escolar 
particular que você não vê tanto isso, ou é bem sutil essas coisas dos alunos, mas 
escola pública é outra realidade e as pessoas elas falam muito que professor não 
ensina, mas numa escola pública você lida com essas situações, tem casos que você 
não sabe nem lidar. E como é que você vai conseguir tirar a criança do estado em 
que ela está, se você não sabe lidar com aquela situação, não é verdade? Então, não é 
que a escola pública, ela seja ruim, ela não tem um acompanhamento necessário, que 
se deve dar a nós professores. (PROFESSORA REBECA) 

 

Atualmente é muita dificuldade para os alunos e para gente dar conta e a gente 
procura ajudar. Uma vez eu, eu tinha um aluno que ele vinha pra escola com 
cheirinho de xixi, os alunos da sala também não aguentava muito. Então eu peguei e 
fiz assim, eu disse: olhe! Venha cá, você quer tomar banho? Ele disse: “Quero”, Ele 
ficou tomando banho, quando o aluno virou-se de costa, as costas dele estava toda 
cheia de vergão, sangrando. Chamei a diretora da escola, e disse: vem cá! Vem ver o 
que é que tem nas costa dessa criança. “Mas o que é isso?” Aí eu perguntei, ele 
disse: “ tia, é mainha, quando tá com raiva de mim, ela faz isso comigo”. 
(PROFESSORA RUTH) 

 

 

Outro fator dessas dificuldades da atualidade refere-se às mudanças no comportamento 

dos pais e familiares dos alunos. As docentes se queixam de abandono, desleixo, falta de 

comunicação com a escola, inversão de valores, conforme podemos perceber nos relatos a 

seguir: 
 

 

Uma grande dificuldade atualmente são pais relapsos, que não punem, não 
acompanham seus filhos como deveriam acompanhar, e toda sobrecarga de um 
aluno fica em cima do professor. A minha grande dificuldade é lidar com isso, que, 
se eu cobro na escola ele não é cobrado em casa. Então a dificuldade que me 
acompanha até hoje é como saber lidar com esses pais, como saber falar com eles, 
para que eles acompanhem seus filhos, (professora REBECA) 

 

O mais triste, então, a preocupação que eu vejo dos pais hoje, a preocupação é com o 
bolsa família, de vinte alunos, três pais realmente se preocupam com a 
aprendizagem do aluno, o restante é tanto que o um aluno tá doente, a mãe chega 
aqui, a única coisa que ela diz é: “professora, eu vim justificar a falta dele porque ele 
tem o bolsa família”. Veja que coisa séria! Ela não tá vindo conversar comigo 
porque o menino tá com dificuldade, ela não diz: - “professora mande a atividade, 
professora... olhe ele tá assim”, Não! A preocupação maior é bolsa família, a 
preocupação deles é que o filho, não, não leve falta pra não prejudicar o bolsa 
escola, ou bolsa família, só isso. (professora ESTER) 

 

 

As falas acima denunciam uma sobrecarga em relação à educação dos alunos. Os 

professores sentem que os pais não estão colaborando ativamente para com a formação dos 

filhos, deixando à escola e, mais especificamente, ao professor essa tarefa, como se fosse de 

inteira responsabilidade dele. Essas dificuldades relatadas interferem na constituição da 

profissionalidade das docentes, pois modificam atitudes e valores dos professores. Cabe 
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destacar, dentre essas dificuldades atuais da constituição da profissionalidade dos 

professores/sujeitos, a alta demanda de problemas sociais e a cobrança do docente a si mesmo 

quanto a mudanças de atitudes. 

A ideia de que os problemas do aluno era um problema da família do aluno, tendo esta 

todo o direito de educar conforme entendessem por certo e que o professor não podia 

interferir, não existe mais. Hoje a responsabilidade incide no docente, é função do professor 

denunciar casos de maus tratos, de abandono. O professor não pode mais se ausentar desses 

problemas, limitar-se ao domínio de conteúdo, como podemos perceber no relato de uma de 

nossas professoras/sujeito, quando retoma o fato citado anteriormente de um aluno estar sendo 

espancado pela mãe. Indignada a professora Ana nos diz:  
 

 

A gente chamou a mãe! procurou conversar com ela, e perguntar, assim, por que ela 
fazia aquilo com ele, ela disse:” Eu não sei, é porque no momento de, de raiva, de 
raiva, eu procuro me vingar assim, desse jeito, mas eu não tenho controle” como  ela 
dizia assim, a gente pegou, falou assim pra ela: “ Mãe, vamos cuidar melhor do seu 
filho”, então ela: “Tá certo”. Continuou do mesmo jeito. Ela chegava na escola com 
cheiro de bebida, drogada, tudo isso, então como a gente conversou e não adiantou, foi 
quando  acionamos o Conselho Tutelar, porque quem trabalha com educação e 
trabalha com crianças não pode se omitir,  esconder, porque quem vai responder por 
isso somos nós.  (Professora ANA) 
 

 

Quanto ao exposto, Morgado (2005 p. 92) nos diz que “as intensas mudanças sociais e 

culturais geraram expectativas acrescidas sobre a educação, carrearam novos problemas 

educativos, intensificaram a pressão sobre a escola e conduziram a um aumento das 

exigências que se fazem ao professor, pedindo lhe que assuma um número cada vez maior de 

responsabilidades”. 

Percebemos que as professoras estão de fato assumindo essas inúmeras exigências e 

buscando estratégias para atender a demanda imposta, como revelam os relatos de nossas 

professoras/ sujeito quando nos diz: 
 

 

Então, assim, acho que hoje em dia depositou muito, muito no professor, 
principalmente o professor de 1º ao 5º ano, que é o meu caso. Então, o meu dia é 
muito agitado, eu já acordo pensando no que eu vou enfrentar. Mesmo assim eu 
procuro estratégias novas, eu busco conversar com os pais. Quando num tem 
ninguém por aquele aluno, eu chamo até uma vizinha e peço pra conversar com ele. 
Eu fico preocupada não mais só com que ele aprenda mais com tanta coisa, tem 
aluno, que se a gente não chamar um agente de saúde pra dar uma olhada e pedir pra 
acompanhar a casa dele, ele fica doente direto por causa de falta de higiene em casa. 
É tanta coisa hoje para preocupar o professor que às vezes cansa muito. (Professora 
RUTH) 
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Hoje, para ser professor, é muita burocracia, é tanta coisa para preencher, além das 
cadernetas que já tomam um grande tempo nosso. Antigamente o que dava trabalho 
era apenas o caderno de casa que a gente fazia dos alunos, aprontava as tarefas. Hoje 
se tem capacitação, tem atividade e formulário para preencher, toda hora chega 
algum formulário da Secretaria de Educação e lá vem a diretora aperreada pedindo 
informações dos alunos. (Professora ANA) 

 

 

Cabe destacar que, segundo essa lógica, ocorre uma culpabilização do professor, na 

medida em que ele passa a ser o único responsável por todos os insucessos da escola, do aluno 

e consequentemente da sociedade. Esses insucessos são apontados pela mídia e criticados até 

mesmo por aqueles que compõem o próprio espaço escolar. Deve-se, contudo, levar-se em 

conta as complexidades colocadas pelo mundo da competição, do trabalho, da diversidade e 

não somente criticar o professor, descontextualizando-o de seus espaços e tempos de 

formação. Torna-se necessário compreender a constituição Profissional. 

O Estado, bem como a sociedade, procura apontar culpados, eximindo-se da imensa 

responsabilidade com a educação e com o comprometimento na luta por melhorias 

educacionais e sociais. E por sofrer essa culpa incessante, o professor acaba por não discutir 

sobre a profissão em si, a intenção da lógica da profissionalização, sua profissionalidade, e 

sobre o ser profissional professor. Quanto a isso Tardif e Lessard (2008), afirmam que a 

profissão do professor 
 

 

Deve evoluir segundo uma lógica de profissionalização, sendo esta entendida, ao 
mesmo tempo, no sentido de um reconhecimento de status pela sociedade e também 
como desenvolvimento, pelo próprio corpo docente, de um repertório de 
competências específicas e de saberes próprios que contribuam para o sucesso 
educativo do maior número possível de jovens e adultos. (TARDIF e LESSARD, 
2008, p. 255). 

 

 

Entendemos que existe, também, a percepção de limitação diante da complexidade dos 

problemas sociais cuja solução é cobrada aos professores em sua sala de aula. Ester, 

professora/ sujeito investigada demonstra essa inquietação quando diz: 
 

 

Eu não aguento mais! A violência tá banalizada, valores a sociedade já não tem 
mais. Então se você procura cumprir com as suas obrigações, você é boba. “você 
deixe de ser boba, você é muito boba, menina, precisa não, fulano faz assim, sicrano 
assim”.  Então é questão de impunidade, questão de valores perdidos que nossa 
sociedade não tem mais. Por outro lado, o discurso é que o professor pode mudar a 
sociedade. Será que pode? Eu me sinto muito limitada diante da realidade da 
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sociedade. Sei não, hoje o importante é você se dar bem, mas essa vontade que tenho 
de contribuir para uma sociedade melhor é ainda o que me faz permanecer na 
educação, principalmente educação pública. (Professora ESTER). 

 

 

De acordo com Morgado (2005), existe uma necessidade de responder ao aumento da 

complexidade e às constantes mudanças que ocorrem na sociedade atual. Os docentes acabam 

sentindo-se obrigados a transformar seus papéis profissionais e a se adaptar a novos contextos 

de trabalho. A professora REBECA revela, em sua fala anteriormente registrada, perceber 

esse aumento de exigência do papel do professor, quando disse: “hoje em dia tá mais difícil 

do que antigamente, relapsos dos pais, criança abandonada, é tudo”. 

Analisando os relatos, podemos destacar que as atribuições dos professores sempre 

aumentam, o que nos leva a refletir sobre a “irresponsabilidade docente”, destacada por 

Sácristan (1995), quando ele afirma que é necessário relativizar a ênfase no papel atribuído ao 

professor. Esse autor destaca que o professor, apesar de estar como mediador do processo 

pedagógico, não deixa de certo modo de reproduzir determinações que lhe são impostas, tanto 

explícita como implicitamente. 

Assim, ressaltamos, conforme Morgado (2005), que é preciso estar atento às 

tendências falaciosas que muitas vezes os discursos trazem “em nome da profissionalidade ou 

de tributos que lhe associam, com o objetivo de garanti-la ou ampliá-la, se justificam 

transformações administrativas e laborais para os docentes e se lhes pede colaboração” (p.29). 

Diante do afirmado cabe destacar que uma de nossas professoras/sujeito ESTER, 

demonstra estar atenta às exigências e discursos que venham numa perspectiva de culpabilizar 

e exigir do docente uma sobrecarga para além do que é possível dar conta devido às 

limitações de sua atuação enquanto docente. Como podemos perceber no seu seguinte relato: 
 

 

Então você começa a se culpar, você começa a achar que o erro é seu, que é você 
que não está ensinando como deveria. Então a gente tem que ter muito cuidado com 
esta culpa, que às vezes o problema é tão sério, é tão além de nós, e a gente não 
consegue enxergar isso às vezes. Então, esse é um cuidado que eu estou tendo 
comigo, com a minha saúde, hoje eu procuro ver, peraí! O governo tá querendo 
jogar a culpa na gente, mas será que realmente eu tenho culpa em relação a esse 
processo? Às vezes existe uma estrutura por trás que a educação se torna falida e às 
vezes o professor fica se sentindo culpado, quer dizer o professor que tem o 
compromisso, porque quem não tem compromisso não tem culpa de nada, lava as 
mãos e aí tá tudo bem 
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Diante dessa discussão sobre dificuldades atuais para constituição da profissionalidade 

dos professores das séries iniciais, algumas verbalizações apresentaram-se como indícios de 

que existe uma “invasão” da vida pessoal pela atividade profissional, essa interferência na 

vida pessoal levou uma de nossas professoras/sujeito a adoecer conforme observa-se no relato 

a seguir: 
 

 

Quando eu chegava pra dar a minha aula, que eu via aqueles alunos em completo 
desânimo, apatia e você levando uma aula dinâmica e você não conseguia dar um 
passo além, foi quando eu disse: “Meu Deus! Cadê a minha esperança?” Você sem 
esperança não consegue viver e então eu comecei, entrei em depressão. Desde de 
noventa e nove que eu me trato. Então eu acho que o que ocorreu me ajudou a 
refletir e continuo assim, dando o melhor de mim, mas eu luto o tempo todo contra 
essa depressão, contra esse desânimo, contra essa falta de crença na educação 
pública. (Professora ESTER) 

 

 

Das falas também emergiram conflitos sobre o valor da profissão “professor” e o 

questionamento sobre os limites da atuação profissional, indicando que os limites da função 

docente não estão bem definidos para as professoras, para os demais atores da comunidade 

educativa, bem como para a sociedade de modo geral, conforme se percebe no relato a seguir: 
 

 

O professor tem muito desafio. Ele não é só professor quando está na sala, ele é 
tanta coisa. Entendeu? No meu caso eu exerço várias funções: eu sou um pouco 
mãe, sou um pouco babá, sou um pouco psicóloga. (Professora REBECA) 

 

 

A fala dessa professora/sujeito remete à seguinte indagação: se o professor buscar 

atender toda essa demanda imposta, como ele pode melhorar o que de fato é sua função 

primordial, ensinar, garantindo que a aprendizagem ocorra? É evidente que não pretendemos 

responder a essa indagação que surge como questionamento para análises futuras. 

Em síntese, os docentes são responsabilizados por tudo o que acontece nas salas de 

aulas, todavia há um esquecimento, que cabe destaque, que seria a influência de inúmeros 

fatores socioeconômicos que determinam a realidade do contexto escolar no qual estão 

inseridos os docentes. 

Ainda com relação às dificuldades apontadas pelas professoras das séries iniciais na 

constituição da profissionalidade, a desvalorização docente emergiu como algo muito forte na 

nossa sociedade. 
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É necessário esclarecer que a desvalorização dos professores está intimamente ligada à 

discussão de profissionalismo, uma vez que, esse é um fator externo da profissionalização, 

sendo este termo associado à luta por status e reconhecimento e também por prestígio. 

Contudo, cabe destacar que esse fator externo, que seria a percepção da sociedade em relação 

à profissão docente, interfere na constituição da profissionalidade, levando a um desânimo no 

que se refere ao exercício da profissão, como no que se deve aprimorar, o que se precisa 

investir em relação à profissão docente, no próprio ato de ação, nas atitudes e também nos 

valores que se deve adotar sobre a educação. Como nos afirmam Ramalho, Nunes e Gauthier 

(2004), a profissionalidade se articula com o profissionalismo, dimensões complementares e 

constituintes de um processo dialético. Nesse sentido, chamamos atenção para os relatos das 

professoras/sujeitos: 
 

 

Essa dificuldade que eu tenho encontrado na escola de falta de respeito de aluno, de 
falta de valorização do professor isso tem me deixado assim, angustiada, e tem me 
desestimulado. (PROFESSORA REBECA) 
 

Eu tinha uma professora que ela sempre dizia assim: “Vocês, quando terminar o 
magistério, vocês vão mendigar um emprego”. Ela dizia isso com a gente, que coisa! 
Parecia que a gente não tinha profissão e iria ser vista como coitadinha e às vezes eu 
quase chegava a achar que era. (PROFESSORA ANA) 
 

Porque se você olhar assim, qual o motivo que você tem pra continuar na educação? 
Que respeito? Você não tem. Hoje em dia, qual é o conceito que os alunos têm de 
escola hoje? E de professor? O que é a escola hoje? Um lugar onde você vai receber 
material, você recebe farda, você recebe lápis, você recebe caneta, você recebe 
caderno, você recebe tudo. No entanto você não tem que dar nada, na cabeça, na 
concepção dos alunos tá assim. Então eu vou, recebo minha bolsa família e problema 
eu não quero saber se vou crescer profissionalmente, que tenho que respeitar o 
professor, que tenho que aprender, nada disso. (PROFESSORA ESTER) 
 

 

Percebemos a partir dos relatos expostos, que o nível de construção do 

profissionalismo interfere na constituição da profissionalidade, na medida em que a falta de 

status, e a desvalorização sofrida influencia no modo como as docentes se percebem 

profissionais. Quando a professora ANA destaca que quase acreditou que era coitadinha, 

revela essa interferência nitidamente.  

Um detalhe também a ser destacado nas falas das professoras é o aumento de 

investimento nas formações continuadas e também inicial, entretanto, percebemos que apesar 

desse aumento significativo, não há uma mudança no modo como a sociedade reconhece o 

professor que atua nas séries iniciais, como revela os depoimentos a seguir: 
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Mas tem muita gente boa, muita gente qualificada, profissional, só que a valorização 
não é como a gente gostaria, o trabalho que é feito de formação, estou dizendo a nível 
de Prefeitura, não é como a gente quer, como deveria ser, mas eu acho que está 
crescendo, tem muita formação hoje em dia. Eu espero, que a educação, ela ainda 
melhore muito, que do jeito que está, pior não vai ficar. (PROFESSORA REBECA) 
 

Eu acho que a educação no que se refere ao respeito profissional ainda tem muito isso. 
Acho que a gente ainda é muito usado, e eu acho que agora tá se fazendo o que se faz 
com os alunos. Daqui a pouco vai dar calça, sapato e a bolsa pra gente vir pra escola 
também e não é isso que a gente está requerendo, a gente tá pedindo condições, 
melhorias salariais reais.  E não pra se ter uma manchete política no jornal. Educação 
não é isso. Se ninguém me respeita, como é que eu vou passar esse respeito para meus 
alunos? (PROFESSORA ESTER) 
 

Então, se fala muito Educação, o problema na educação é falta de capacitação para 
professor, vamos capacitar. Também não é por aí, não é só uma questão de 
capacitação, a gente sabe que não é. Então paralelamente à capacitação você tem que 
ter respeito, você tem que ser respeitada, você tem que ser valorizada, não é só salário 
não! Hoje a gente é extremamente mal visto pelo pai, pelos próprios alunos. Então, 
que perspectiva um aluno pode ter se a pessoa que o está orientando, educando ele, é a 
primeira a ser vítima do sistema, que educação a gente tem? Educar, você educa 
dando exemplo. Se o professor hoje é visto como um coitado na sociedade, como é 
que o aluno vai respeitar professor? Como é que o professor vai impor respeito? 
(PROFESSORA ESTER) 
 

 

Tais relatos vem a confirmar o que Espíndola (2009) nos aponta em seus estudos, 

quando ela diz que a desvalorização sofrida pela profissão docente faz parte do cenário atual. 

A autora mostra que a luta pela contratação efetiva de professor na Rede Estadual de 

Pernambuco, existe no sentido da profissão ser reconhecida, embora essa discussão apareça 

com novas roupagens. 

Maioli (2004) nos chama a atenção para o fato de que ao levarmos em conta a 

degradação e desvalorização da profissão docente, devemos considerar como relevantes 

alguns fatores como o nivelamento profissional com os assalariados manuais, a discriminação 

à própria atividade pedagógica, o estigma de profissão feminina. A autora dá maior destaque 

ao fator, em particular, que é o ser professor das séries iniciais da rede pública. 

Percebe-se também que essa desvalorização ocorre, de certo modo, devido à 

concepção que o próprio professor tem de seu trabalho. Como nos afirma Perrenoud (2002, p. 

111), “o professor considera-se vítima principalmente de uma desvalorização externa, mas ele 

também se torna responsável pela maneira como reconhece o seu gesto e o avalia, como ele 

pensa a respeito ou não pensa.” 
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Ao que nos parece, as professoras entrevistadas resistem à desvalorização social que 

elas mesmas percebem. A fala a seguir revela que um elemento importante nessa afirmação é 

o desenvolvimento dos saberes inerentes à profissão. 
 

 

Uma coisa que me incomoda nesse meu percurso é ver gente que não é professor se 
achando capaz de exercer essa profissão. Já vi casos da merendeira dizer “deixa eu 
dou aula”. Isso me incomoda demais sabe, ser médico ninguém pode, mas professor 
parece fácil! E provar que ser professor exige competência profissional é uma das 
coisas mais difíceis. E é uma necessidade, é uma postura que nós temos que ter, a 
família precisa perceber isso, é essencial para esse resgate porque eu não vejo a 
valorização. Não é pela merendeira, mas é exatamente pela desvalorização. Eu sou 
professora, ninguém pode achar que pode assumir minha sala, a não ser um outro 
professor que seja uma pessoa capacitada. (PROFESSORA ESTER) 
 

 

A fala da professora/sujeito desta pesquisa demonstra uma indignação com o 

desmerecimento da função docente, reivindicando uma afirmação e definição do que é 

específico da profissão professor, bem como de quem deve ou não lecionar. Fica claro, pois, 

que ela defende ser necessária uma formação específica para ensinar e que para exercer o 

magistério não pode ser qualquer profissional, e sim o professor. 

Morgado (2005 p.26) corrobora com esta discussão afirmando que “a este debate não 

tem sido alheia a constante reivindicação de conseguir um melhor estatuto profissional numa 

reação a um certo ‘descrédito’ a que a profissão tem sido ultimamente votada.”  

Se considerarmos que há uma identificação entre vida e profissão, podemos considerar 

que as professoras são fortemente afetadas por essa desvalorização sofrida por elas e pelo 

grupo familiar e social mais próximo, o que afeta consideravelmente a constituição de sua 

profissionalidade. 

Tais relatos reforçam, portanto, que a “Profissionalidade” se encontra em permanente 

elaboração e refere-se ao fato de o professor construir conhecimentos profissionais 

necessários a prática docente, que contribuam para a formação das competências 

profissionais. Estes conhecimentos possuem características próprias, distinguindo a docência 

das demais profissões e demarcando a prática docente (MARUJO, 2004). Lutar por esse 

entendimento de docência contribui, na nossa compreensão, para o combate a desvalorização 

dos professores, principalmente daqueles que se encontram nas séries iniciais. 

Nesse caminhar da análise dos dados coletados na pesquisa, chamamos ainda atenção 

para outra dificuldade que se apresenta na constituição da profissionalidade docente e que 

aparece nas falas de nossas professoras, que é a docência como sacerdócio, como uma 
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missão, conforme pautava o entendimento tanto popular quanto docente no início do século 

XX. 

Apesar de em outros momentos as professoras/sujeitos da investigação expressarem 

uma visão ampliada do que é a docência, aproximando-se da perspectiva da profissionalidade 

extensiva, como propõe Hoyle (1980), percebemos em seus relatos que a ideia de doação, de 

vocação é algo que está enraizado no imaginário delas, como podemos perceber a seguir: 
 

 

Eu acho que a Profissão Docente é doar, é doação (risos), doação em todos os níveis 
assim, porque até psicologicamente, até assim, quando você não está em casa, ou você 
está em casa, você recorre a seu ambiente de trabalho: “Ah, como é que eu vou 
melhorar a vida daquele aluno?” Você tudo se doa de uma certa forma, não é? Acho 
que doar é docência e docência é doação. (PROFESSORA REBECA)  
 

(...) é como se fosse uma missão de vida, uma missão, eu estou dando um pouquinho 
de mim, pra poder ver se a gente, de trinta, salva dois, três, cinco. É isso que me 
mantém.  (PROFESSORA ESTER) 
 

 

Quanto à questão da vocação associada ao magistério, Socorro Silva (2000), entende 

que essa ideia está relacionada com o jeito de ensinar. Já o dom, segundo a autora, alguns 

docentes acreditam ser algo que desde cedo vai sendo desenvolvido dentro de cada um; que a 

escolha aparece como algo orientado por uma força interior que não sofre influências 

externas, o que nessa perspectiva, vai está negando a internalização de aspectos ideológicos e 

culturais na escolha da profissão. 

Nessa mesma direção, os estudos de Oliveira e Silva (2007, p.6) sobre a escolha pela 

profissão docente, ressaltam o quanto alguns professores vinculam à profissão as imagens de 

vocação, amor e sacrifício, associando à docência a ideia de missão, trabalho árduo. Como 

destacam as autoras, o magistério é visto mais como doação ou trabalho solidário do que 

como um exercício profissional, o que fica claro em uma das falas dos sujeitos entrevistados 

pelas autoras, que diz: “Você tem que trabalhar não só pelo que ganha, ser professor é 

lecionar com a veia do coração”. 

Em síntese, percebe-se que essa concepção de vocação ou dom associada à docência 

nas séries iniciais ainda está presente no imaginário social. Para Arroyo, a terminologia pode 

até ter mudado, de professora primária para professora das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, ou de 1º e 2º ciclos até profissional da Educação Básica, mas o que se percebe é 

que essa imagem social está marcada pelos traços do sacerdócio, missão, vocação. Isso 

influencia na constituição da profissionalidade, pois segundo o autor “Ser professora ou 
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professor é carregar uma imagem socialmente construída. Carregar o outro que resultou de 

tudo” (ARROYO, 2000, p. 30). 

Diante disso, compreendemos que essa percepção da docência como vocação, dom, 

doação tem sido uma dificuldade na constituição da profissionalidade, uma vez que essa 

persistência em perceber o professor semelhante a um sacerdote contribui para que não haja 

um avanço na busca por profissionalização e consequentemente na constituição de sua 

profissionalidade, o que contribui para que esse profissional continue a ser desvalorizado, pois 
 

 

Ao professor, ainda, associa-se as representações acerca da idealização de ser 
considerado sob uma condição heroica, de agir através de uma doação, 
transformadora, lutadora, destituído do merecimento de condições mais justas 
salariais, carregando símbolos, imagens ou metáforas que lhe denotam possuir um 
caráter de abnegação, missão, vocação, dedicação, sacerdócio, idealismo, otimismo e 
criatividade. (MARUJO, 2004, p.39)  
 

 

Diante do acima exposto, ressaltamos que a capacidade de agir diante do imprevisto, 

das incertezas, a possibilidade de, durante uma aula, mudar a estratégia que está sendo 

utilizada, não são aspectos que necessariamente deva ser percebido como “dom”, mas como 

uma competência profissional não adquirida na formação inicial, mas constituída no exercício 

da docência, numa articulação entre o domínio do conteúdo e o afetivo. 

Discutidas as dificuldades na constituição da profissionalidade, cabe aqui discutirmos 

as facilidades apontadas nos depoimentos das professoras/sujeitos da investigação como 

podemos visualizar no diagrama abaixo: 
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Ilustração 3: imagem de nossa autoria 

Diante dos dados coletados na investigação, destaca-se a autonomia docente3. 

Conforme afirma Contreras (2002), o docente se vê obrigado a assumir, por si só, um 

compromisso pessoal com os casos concretos, a atuar em função de suas próprias 

interpretações, convicções e capacidades.  

Algumas das professoras entrevistadas revelaram, em suas falas, que o fato de terem 

que assumir a sala, criarem estratégias para atingir os objetivos, serem responsáveis por tudo 

que acontece na aula e por esta ser um ambiente que de certo modo está sob o controle delas, 

essa certa “autonomia” aparece como um fator de facilidade no processo de constituição da 

profissionalidade, marcando e influenciando no modo como elas se constituíram professoras, 

pois, afinal de contas, “ninguém pode assumir pelo professor o juízo e a decisão diante das 

situações que requerem uma atuação em sala de aula” (CONTRERAS, 2002 p.195). Como 

podemos observar nos depoimentos das nossas professoras /sujeitos:  
 

 

Uma das coisas que no começo eu via como algo muito absurdo era a gente ter que 
chegar e assumir sozinha a sala de aula, mas com um tempo eu fui achando que isso 
era algo bom, pois facilitava que eu aprendesse rápido, porque afinal de contas 

                                                
3 Autonomia docente é aqui interpretada como uma liberdade para atuar como responsável por uma sala de aula. 
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aquela sala era minha e, se acontecesse qualquer coisa, seria minha culpa e por isso 
eu buscava recursos para dar conta. (PROFESSORA ANA)  

 

Uma coisa boa de ser professora é ser dona da sua sala, pelo menos aqui eu mando, 
eu posso fazer do jeito que eu achar melhor, eu é que sei o que é melhor para meu 
aluno, qual a atividade que devo passar pra eles, eu não preciso toda hora ter que 
consultar alguém pra resolver as coisas, eu que dou as notas e ninguém se preocupa 
tanto com a sala quanto o professor, ou seja, eu acho que a gente tem um pouco de 
autonomia no trabalho da gente. 
(PROFESSORA REBECA) 

 

 

Entretanto, diante do exposto, concordamos com Contreras (2002) quando este chama 

a atenção para um possível entendimento equivocado dessa autonomia, quando afirma que: 
 

 

A simples menção desse aspecto pode dar lugar a uma perspectiva reducionista e 
distorcida do significado da autonomia profissional, caso se conclua que os docentes 
não têm de prestar contas sobre suas decisões, ou não devam considerar os interesses 
de outros setores envolvidos no ensino (idem, p. 196) 

 

 

Cabe discutir um dos descritores de profissionalidade destacado por Roldão (2005) 

que seria o poder de decisão sobre a ação desenvolvida e, consequentemente, a 

responsabilização social e pública, ou seja, o fato das professoras evidenciarem uma 

“autonomia” no que diz respeito ao seu trabalho em sala de aula revela que elas não se dão 

conta de que essa liberdade é aparente e que, como afirma a autora, é um fator de 

antiprofissionalidade. 

Entendemos que a liberdade de ação do professor, em muitas vezes, pode ser 

confundida com o agir da maneira que se quer e sem interferência por parte dos pares, ou 

superiores hierárquicos, mas a profissionalidade não se constitui sem um pertencimento 

coletivo da profissão docente, pois a responsabilidade do ato de educar é mais do que apenas a 

ação individual do professor: configura-se como um conjunto de ações sociais e públicas. 

A aquisição de experiência, de como lidar com aluno, de como ensinar, associando 

ambos os aspectos, aparece como um fator de facilidade na constituição da profissionalidade 

de nossas professoras/sujeitos. Aprender a ser professor não é uma tarefa simples, devido a 

complexidade e a amplitude da profissão. Contudo, alguns relatos nos levam a crer que um 

docente que já passou pelo processo de adaptação à profissão, que consegue ter domínio da 

turma, que sabe como proceder e manter a relação professor-aluno, constitui a 

profissionalidade de modo mais simples, conforme vemos em alguns extratos de fala:  
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Uma das coisas que foi me dando certeza e segurança na minha profissão foi aprender 
a lidar com os alunos, porque, depois que se aprende isso, ensinar se torna mais fácil. 
(PROFESSORA ANA)  
 

Quando eu aprendi a lidar com os alunos, foi mais tranquilo, eu fui aprendendo a 
contornar situações agressivas em sala, busquei um jeito deles pararem de falar 
palavrões na aula, eu fui distorcendo o que eles diziam eu fingia que ouvi outra coisa. 
Então quando eu perguntava, eles ficavam envergonhados de dizer novamente, porque 
tem a questão da afetividade com a professora, mas quando se sabe dominar a turma, 
ensinar é bem mais fácil. (PROFESSORA RUTH) 
 

 

Considerando este último relato, cabe pontuar que, além de domínio de turma, a 

docente destaca a questão da afetividade como fator primordial na relação professor-aluno. 

Quanto a isso, Morgado (2005 p.11) afirma: “ser professor não é apenas uma questão de 

possuir um corpo de conhecimentos e a capacidade de controle de uma aula, para ser 

professor é muito importante estabelecer relações humanas com as pessoas a quem se ensina; 

aprender é um processo humano e social árduo e o mesmo se pode dizer de ensinar”.  

 

Nessa aquisição de experiência, uma das docentes entrevistadas, a professora ESTER, 

destacou o domínio dos conteúdos, 
 

 

Saber ensinar não é tão simples. É tanto método, tanta metodologia que a gente 
estuda, e tudo muda rápido demais. Se você não acompanha, se torna um 
profissional desqualificado. 

 

 

Ter um domínio do conteúdo para ensinar se faz fundamental, contudo, é preciso 

destacar também a aprendizagem no sentido de qualidade no ato de ensinar, ou como afirma 

Roldão (2005), ensinar como fazer aprender alguma coisa a alguém. Para a autora, esse 

alguém não é apenas o aluno, mas o próprio docente, pois este, independentemente da 

concepção que tenha sobre o processo de aprendizagem, ensina e também aprende em 

diversas circunstâncias. 

Garantir um ensino-aprendizagem de qualidade é algo relevante na constituição da 

profissionalidade, uma vez que vem a afirmar qual deve ser o papel principal do professor e, 

consequentemente, a docência como profissão, porque é do professor a responsabilidade de 

ensinar, de direcionar o processo de aprendizagem de seus alunos, garantindo que esta seja 

qualitativa. 
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Na nossa caminhada para compreender a profissionalidade docente, os professores 

evidenciaram que o fato de poder pesquisar em casa, no conforto do lar, no próprio 

computador, ou em qualquer lugar, fazendo uso de notebooks e internet, facilita muito a vida 

de um professor. Isso porque, a grande quantidade de livros, revistas, artigos e imagens 

publicadas na internet vêm a contribuir com o trabalho do professor, possibilitando-lhe 

materiais e recursos para a melhoria de planejamento das aulas e do processo de ensino-

aprendizagem como um todo. De acordo com os extratos de fala das nossas 

professoras/sujeito, 
 

 

Uma coisa que facilitou muito para que eu me tornasse uma professora competente 
foi o avanço da tecnologia. Com a internet a gente consegue tudo com facilidade, 
qualquer informação e isso é bom. Hoje a gente até se forma professor através da 
Educação a Distância. (PROFESSORA REBECA) 
 

Uma coisa que me ajudou muito a ser professora foram as leituras que fiz e faço de 
notícias que surgem na internet e também de revistas e jornais, o mundo hoje é da 
informação e o professor precisa estar sempre informado. (PROFESSORA ESTER) 

 

 

Fica evidente nos relatos acima, que as mudanças na profissão docente, devido aos 

avanços tecnológicos, são cada vez maiores, pois novas formas de aprendizagem surgem e 

interferem no modo como os docentes se percebem profissionais. Isso aparece como um 

elemento facilitador da constituição da profissionalidade no sentido de possibilitar o acesso à 

informação mais rapidamente, uma vez que reduz o tempo que seria gasto por um docente 

para fazer uma pesquisa, como por exemplo. Vale destacar que elas também procuram ter 

acesso à informação através dos congressos, demonstrando interesse em acompanhar as 

mudanças na sociedade, o que fica claro na fala de uma das professora/sujeito, quando ela diz, 
 

 

Sabe, a internet ajuda muito qualquer professor hoje, mas os congressos também, 
hoje tem muita informação e os eventos aproximam muita gente. Eu consigo trocar 
umas ideias, porque ser professor não é só conhecer o conteúdo, é aprender a ser 
professor, e a gente aprende muita coisa e se sente mais valorizadas quando vai a um 
evento desses. (PROFESSORA RUTH) 

 

 

Tal fato deixa claro que o domínio de conhecimentos científicos faz parte do tornar-se 

docente, entretanto, não são apenas estes que determinam e afirmam o docente como 

profissional. De acordo com Guimarães (2004), é na ação do professor, no exercício da 
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docência, associada aos seus conhecimentos científicos, que o professor construirá a sua 

profissionalidade. 

O acesso a informação como um elemento facilitador da constituição da 

profissionalidade, não exclui a importância do professor no processo de ensino e 

aprendizagem. A inserção das novas tecnologias como recursos didáticos podem promover o 

enriquecimento da prática educativa no ambiente escolar, minimizando as limitações 

relacionadas ao tempo, bem como facilitando a comunicação entre os docentes. Em resumo, 

possibilita condições de mudanças no trabalho docente e amplia a compreensão da 

profissionalidade. Assim, segundo Sacristán (1999 p.89), “a prática educativa não começa do 

zero, quem quiser modificá-la tem que apanhar o processo em andamento, a inovação não é 

mais do que uma correção da trajetória.” 

Uma vez que a história de vida é formada também por histórias de outras pessoas, 

nossas professoras/sujeito não poderiam deixar de mencionar os docentes que lhes ensinaram 

ao longo de suas vidas, falando como eles eram, o que faziam, como faziam, ou como eram as 

aulas. Essas memórias surgem neste momento como um elemento que facilita o constituir-se 

docente, uma vez que as atitudes, os valores, as posturas, o agir profissional dos docentes 

lembrados, servem de modelo, ou parâmetro de comparação e referencial de análise para a 

constituição da profissionalidade dos sujeitos desta pesquisa, conforme podemos perceber nos 

relatos a seguir: 
 

 

Quando eu estou em sala, eu costumo agir muito parecido com uma professora que 
eu tive, porque ela era excepcional. Então minha admiração por ela me faz procurar 
ser como ela, porque ela era dedicada, ela sabia como falar com os pais, ela se 
preocupava de verdade com o aluno, se ele estava aprendendo. (Professora ANA) 

 

Uma coisa que eu sempre procuro é ficar por dentro das leis, porque eu tinha uma 
professora assim antenada e isso fazia dela uma professora diferente. Ela, quando 
reivindicava alguma coisa, era logo atendida, e essa lembrança dela me impulsiona a 
ser assim também. (PROFESSORA ESTER) 

 

 

Essas experiências com os mestres servem de parâmetro de comparação e reflexão, e 

de análise das práticas atuais de nossas professoras /sujeito. Cabe refletir que o professor 

constitui-se docente interagindo, vivendo, experimentando, mas também relembrando as 

experiências vivenciadas tanto por ele quanto pelos colegas, e pelas experiências dos que 

outrora foram seus professores, na medida em que os tomam como modelo a ser seguido ou 

refutado. Como afirma Morgado (2005 p.11), salvo raras exceções, qualquer um de nós se 
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lembra deste ou daquele professor mais pela pessoa que foi, isto é, pela forma como se 

relacionou conosco e nos marcou afetivamente do que pela matéria que ensinou. 

A inquietação das docentes em estarem se analisando revela uma preocupação com a 

profissão que exercem, com o tipo de profissional que estão sendo e querem ser. Aprendemos 

com as interações, comparações, reflexões sobre o nosso agir enquanto profissional, o que 

significa que saímos fortalecidos pelas recordações dos desafios enfrentados e pelas soluções 

encontradas. Esse movimento vai se estabelecendo como um repertório de práticas e 

experiências que podem ser revisitadas, servindo de referencial para outras vivências na 

constituição da profissionalidade docente. 

Diante do exposto, percebemos que o sentido do processo de profissionalidade não 

pode ser compreendido como um conjunto de ações individuais do professor, mas como uma 

construção que se dá numa relação do individual com o coletivo, sendo um constituir-se 

professor no exercício da profissão de modo instigante, crítico e entendendo-se como 

profissional da docência. Contudo, esse constituir-se não depende apenas do desejo do 

professor, mas de todo um contexto favorável, tanto político como social. 

 

O CONTEXTO ESCOLAR E A MOBILIZAÇÃO DE SABERES DOCENTES NA 

CONSTITUIÇÃO DA PROFISSIONALIDADE DOCENTE DE PROFESSORES DAS 

SÉRIES INICIAIS 

 

 

Buscamos aqui identificar ações do contexto escolar que contribuem para a 

constituição da profissionalidade dos professores das séries iniciais. Essa análise se faz 

relevante uma vez que, do mesmo modo que a profissionalidade docente não pode existir 

dissociada do sujeito professor, também não pode ser desvinculada do contexto social que se 

traduz no contexto escolar, pois o professor desenvolve e se constitui como docente no espaço 

escolar onde ele exerce sua ação profissional junto aos demais atores desse contexto. 

Nesse sentido, começamos apresentando a escola campo de pesquisa, pois como 

afirmam Lüdke e Boing (2004, p.1174), sobre a importância do contexto institucional no 

processo de socialização dos professores, “[...] não se pode falar de profissionalização docente 

sem se referir ao estabelecimento de ensino”. Diante dessa afirmação e estando ciente de que 

a profissionalidade é dimensão da profissionalização, entendemos que não podemos falar de 

profissionalidade docente sem tratar do contexto escolar.  
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A Escola Jardim das Lembranças4 

 

A Escola Jardim das Lembranças é jovem, tem 20 anos de existência, sendo 

considerada de médio porte. Ela trabalha com a Educação Infantil, onde encontramos turmas 

do Grupo IV/ Pré 1 e Grupo V/ Pré 2, e Ensino Fundamental I, o qual é dividido em dois 

ciclos. No turno da manhã a escola atende até 4º ano, sendo duas turmas de 1º ano e no turno 

da tarde até o 5º ano, apresentando também duas turmas de 1º ano. Ao total, a Escola Jardim 

das Lembranças possui 560 alunos. 

No que se refere à estrutura física, a escola é bem iluminada, possuindo uma pequena 

biblioteca e oito salas de aulas. Estas são amplas, equipadas com ventiladores, bancas e 

cadeiras, armários com materiais didáticos e quadro branco. A escola não tem quadra de 

esportes, mas dispõe de um pátio onde os alunos ficam nos intervalos. Através dos projetos 

implantados, cada sala de aula ganhou o “cantinho da leitura.” Assim, boa parte do acervo da 

biblioteca foi dividido para atender as necessidades de cada série. 

No que se refere ao quadro de profissionais, encontramos vinte e um professores, 

dezenove com curso superior e dois cursando ciências biológicas. A secretaria possui quatro 

funcionários, além de seis que são responsáveis pelos serviços gerais e havendo também um 

segurança. 

Enquanto as professoras/sujeitos de nossa pesquisa narravam sua vida profissional, 

percebemos que todas elas faziam referência a escola, as relações com a gestora, com outros 

professores e funcionários, como podemos perceber nos extratos de fala abaixo: 
 

 

Eu não posso falar de mim enquanto professora e não falar das escolas que passei e 
desta que estou também. (PROFESSORA ANA) 

 

Eu não seria a professora que sou sem ter levado as broncas que levei da antiga 
gestora e das conversas que tenho com a atual. (PROFESSORA ESTER) 

 

Eu não seria boa professora sem meus colegas professores, sem dona Maria da 
merenda e seu Antônio que fica no portão. (PROFESSORA RUTH) 

 

Para ser uma boa professora, é preciso considerar também os colegas de trabalho, 
saber que não é você sozinha que faz tudo, tem que tomar decisões que dependem da 
opinião da gestora, dos outros professores e muitas vezes dos pais também. 
(PROFESSORA REBECA) 

 

 

                                                
4 Nome fantasia utilizado para preservar a identificação do campo de pesquisa 
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Os relatos ressaltam a importância do espaço escolar e das ações dos sujeitos 

envolvidos nesse espaço na construção da profissionalidade docente. Fica evidente o papel 

fundamental do ambiente de trabalho para a reflexão coletiva em torno das dificuldades da 

escola, bem como das condições concretas para superá-las.  

A escola, nesse contexto, apresenta-se como meio e local de articulação, o que reforça 

sua função de socialização, onde a tarefa de educar é uma ação coletiva, “onde a escola possa 

interferir em sua melhoria e ampliação com uma intervenção meditada, reflexiva. Uma 

educação escolar não espontânea, mas dirigida pela reflexão dos seres humanos que a regem, 

que é assumida, e moldada por cada professor” (SACRISTÁN, 1995 p.222), ou seja, uma 

ação que conta com o professor, mas também com os demais agentes do contexto escolar. 

Contudo, não podemos limitar nossa percepção do profissional da docência tomando 

como foco apenas a escola, pois isto implica, como afirma Hoyle (1980), na constituição de 

uma profissionalidade restrita. Isto significa considerar, por exemplo, que a escola-campo de 

nossa pesquisa esta inserida numa rede municipal, que por sua vez, está articulada com outras 

instâncias de regulamentação, que constituem a amplitude da docência. 

O relato de uma das participantes demonstra essa percepção de amplitude de 

compreensão da profissionalidade docente, conforme podemos perceber no fragmento abaixo 

registrado. 
 

 

Quando eu tive a oportunidade de passar no concurso aqui da prefeitura de Paulista e 
de estar dentro da rede, num sistema, diria, mais organizado, me senti mais 
profissional, sai daquela escola particular pequena, que não tinha toda a 
sistematização do ensino que tem na rede municipal. Você percebe isso nas 
capacitações, porque a gente vai modificando nosso olhar, a gente vê que não é 
sozinho existem outros profissionais, existem outras coisas além dos problemas da 
sala. Então, foi quando eu percebi que é importante estar situada numa rede para ser 
mais profissional, eu diria. (PROFESSORA ESTER) 

 

 

Essa necessidade de ampliação da profissionalidade docente não remete a um 

desmerecimento do que se constitui no âmbito individual da ação do professor na sua sala de 

aula e no seu contexto escolar. A constituição de profissionalidade se traduz, por um lado, na 

relação entre as atitudes e valores individuais e por outro, na relação com as atitudes e valores 

que defendam os interesses de uma classe. De acordo com Ludke e Boing (2004), embora os 

professores atuem dentro de um sistema regulado pelo Estado, que estabelece as normas e 

impõe limites à sua autonomia, cada escola é um microcosmo onde interagem professores, 

alunos, funcionários, pais, o que influencia na atuação dos profissionais que nela trabalham.  
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Na constituição desse ambiente, os aspectos relacionais e afetivos apresentam-se como 

fundamentais. A forma como a docência é vivida e significada no espaço escolar relaciona-se 

às possibilidades de participação nas decisões da escola, à valorização do trabalho e à 

autonomia no exercício profissional. 

Na constituição da profissionalidade docente é necessário considerar a valorização dos 

professores, porque sem esta, não é possível pensar em afirmação da profissão. As 

professoras/sujeito destacaram como ações promovidas pela escola e que contribuem para a 

valorização de seu trabalho, as formações continuadas no âmbito da escola, o apoio da gestão 

nos projetos pessoais desenvolvidos pelas docentes e no acolhimento pela instituição dos 

projetos que são de iniciativa do governo Federal, bem como o auxílio da gestão em 

atividades extraclasse, planejadas pelas docentes. Os relatos reforçam, portanto, o quanto esse 

aspecto é primordial a constituição da profissionalidade docente. 
 

 

Depois que a gestora começou a cobrar e colaborar para a construção de projetos na 
escola eu percebo hoje muito mais a necessidade de aprimoramento como professor 
e do quanto isso é necessário para meu trabalho. (PROFESSORA REBECA) 

 

Uma coisa que me senti valorizada como professora foi quando a escola promoveu 
uma aula extraclasse a Caruaru, com uma visita ao museu do Rei do Baião e ao Alto 
do Moura, isso foi importante, me senti valorizada porque eu estava fazendo um 
trabalho com eles sobre a cultura pernambucana e percebi que a diretora tomou 
partido comigo. Isso é apoio, é reconhecer o trabalho que está sendo feito. 
(PROFESSORA ANA) 

 

Acho que o fato da escola abraçar os projetos oferecidos pelo governo já é um bom 
começo para se pensar em alguma valorização para o professor, porque os projetos 
nos ajuda muito (PROFESSORA RUTH) 

 

 

Apesar das ações serem consideradas importantes, elas são percebidas como 

insuficientes diante da desvalorização enfrentada pelas professoras das séries iniciais, como 

percebemos no relato a seguir:  
 

 

Acho que o que é feito na escola pelo professor ainda é muito pouco, poderia ser 
mais, poderíamos estar trocando experiência com outras escolas, tendo no 
planejamento tempo para nós, para nos tornar melhor. Afinal a sociedade já não 
valoriza a gente e, se nós não provarmos que somos bons, então de fato não teremos 
nunca credibilidade e valorização. (PROFESSORA REBECA) 
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Vale ressaltar a fala da professora ESTER, que apesar de não identificar as ações 

positivas da escola, como as demais colegas, chama atenção para a necessidade de formação 

contínua no seio da instituição, o que demonstra ser a formação um requisito fundamental à 

constituição da profissionalidade docente, 
 

 

A escola poderia fazer muita coisa para sermos bons professores e não faz. Por 
exemplo, eu tenho muita vontade de discutir os PCN’s, não apenas ler eles, mas 
dialogar com outros. E isso poderia ser promovido aqui na escola, num grupo de 
estudo nosso, não com pessoas que não sabem nossa realidade. (PROFESSORA 
ESTER) 

 

 

A formação de um professor é um processo contínuo, onde o curso de formação inicial 

é apenas um marco na trajetória de crescimento profissional, que somada aos conhecimentos 

da história de vida deste indivíduo e aos de uma dada área específica, ao relacionarem-se aos 

elementos práticos na atividade docente, formam a base sobre a qual a profissão irá se 

alicerçar.  

Apesar de a formação ser uma dimensão importante na constituição da 

profissionalidade, Contreras (2002) nos aponta outras três dimensões essenciais nesse 

processo, como a obrigação moral, o compromisso com a comunidade e a competência 

profissional. Essas dimensões foram bastante evidenciadas nos relatos de nossas 

professoras/sujeitos da pesquisa, o que nos levou a discuti-las com maior atenção. 

Contreras (2002) supõe que o ensino é um compromisso de caráter moral para quem o 

realiza. Dessa forma, o professor precisa perceber que o aluno é um indivíduo livre, e que, 

acima de conquistas acadêmicas e profissionais, ele tem um compromisso com seus alunos. 

Ao reconhecer o estudante como pessoa que tem suas dificuldades e ver o valor disso, o 

professor termina comprometendo-se em formar cidadãos. Como nos revela o relato de uma 

de nossas professoras/sujeito, essa obrigação moral é um elemento primordial na constituição 

da profissionalidade docente,  
 

 

O professor precisa saber ser sensível a aprendizagem do aluno porque cada criança 
tem o seu tempo de aprendizagem, cada criança tem a sua dificuldade, isso é para o 
professor que se preocupa com seu aluno (PROFESSORA ANA) 

 

 

O desejo de ensinar bem, o sentir-se compromissado com certos valores, com certas 

aspirações educativas e a repulsa por práticas de ensino reprováveis são a demonstração de 
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que o compromisso moral tem um impulso emotivo (CONTRERAS, 2002). As professoras 

entrevistadas revelaram ter o desejo de ensinar bem, com o bem estar dos alunos, conforme 

percebemos claramente em suas falas: 
 

 

Meu maior desejo é ser uma excelente professora e ser responsável com meus 
alunos. (PROFESSORA ANA) 

 

O maior desejo que tenho é que todo profissional da educação seja realmente um 
profissional da educação, porque, se um professor não tiver sensibilidade do que é a 
profissão, do que é realmente ser educador, de sua responsabilidade, do 
compromisso que ele tem com todos esses seres que chegam para ele ensinar, então 
a educação não terá valor. (PROFESSORA ESTER). 

 

Eu desejo que meu aluno seja amanhã um cidadão crítico reflexivo, que saiba atuar 
na sociedade, que saiba valorizar sua família, que, quando venha a ser um 
profissional, saiba se relacionar com seus colegas de trabalho, que ele não seja 
apenas o meu aluno de uma dita série, mas que seja alguém que conheça seus 
direitos e deveres, que esteja inserido na sociedade e não à margem dela. 
(PROFESSORA REBECA). 

 

Eu desejo que eu consiga melhorar minha qualidade de ensino, pois eu não sou uma 
profissional que não acredita, eu acredito que possa ter mudanças na educação, por 
isso meu desejo é que a qualidade do ensino de modo geral melhore. 
(PROFESSORA RUTH). 

 

 

Percebemos nas falas de nossas professoras/sujeitos, que elas demonstram terem a 

obrigação moral como elemento constituinte de sua Profissionalidade, procurando construir 

uma relação de afetividade e de respeito com os alunos. 

Com relação a dimensão do compromisso com a comunidade apontada por Contreras 

(2002), apesar das professoras reconhecerem a importância dessa aproximação para o trabalho 

delas com os alunos, é um aspecto ainda a ser reforçado no contexto escolar.  
 

 

Ser professor também é trabalhar com a família do aluno e eu sei o quanto isso é 
importante e o quanto isso faz parte do meu trabalho enquanto professora 
(PROFESSORA RUTH) 

 

Eu me vejo como peça chave no andamento da escolaridade desses alunos se você 
olhar um pouco para a comunidade e para os pais, você vê que precisa atuar ali. 
(PROFESSORA REBECA) 

 

Eu acho que trabalhar com comunidade é importante para se tornar um bom 
professor e eu já tenho um projeto pronto para ser realizado e acredito que seja meu 
dever efetuá-lo. É um projeto de sobre drogas com rodas de leituras com os pais. 
Quem sabe eles participando passem a estimular seus filhos a lerem também 
(PROFESSORA ESTER) 
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De acordo com a LDB 9394/96, no artigo 13, a atuação profissional do docente não se 

restringe à sala de aula. É relevante sua participação no trabalho coletivo da escola, 

constituindo-se parte da responsabilidade do professor a colaboração e participação em 

atividades que busquem articulação das famílias com a escola, bem como com a comunidade 

em geral. Tais atribuições refletem um movimento de ampliação tanto do papel do professor, 

quanto da própria escola, colocando ambos como elementos dinâmicos da vida social. 

O fato de uma das professoras/sujeito sentir-se ameaçada com o envolvimento da 

comunidade nas decisões e atuações da escola, surge como algo preocupante a ser destacado,  
 

 

O que eu acho muito perigoso na nossa carreira atualmente é o trabalho com a 
comunidade. Eles acabam ficando muito intrometidos na escola, a gente fica sem 
voz na escola, às vezes fica sem poder fazer nada (PROFESSORA ANA) 

 

 

pois tal reação pode comprometer a formação dos educandos. Como nos sinaliza Contreras 

(2002, p.80) “as reduzidas possibilidades de participação real que a comunidade possui, 

através de conselhos escolares, tendem a reduzirem-se ainda mais quando o professor tenta a 

exclusão desta sob o pressuposto da autonomia profissional.” 

Lembramos que a moralidade não é algo isolado, mas o resultado da vida com os seres 

humanos e, por isso mesmo, trata-se de um fenômeno social. Os professores devem procurar 

assumir suas responsabilidades profissionais, mas também interpretar e valorizar as 

expectativas de sua comunidade no desenvolvimento de seu trabalho, pois como Contreras 

nos chama atenção,  
 

 

Já não estamos falando do professor ou da professora, isolados em sua sala de aula, 
como forma de definir o lugar de sua competência profissional, mas da ação coletiva 
e organizada e da intervenção naqueles lugares que restringem o reconhecimento das 
consequências sociais e políticas do exercício profissional do ensino (2002, p. 82).  

 

 

A análise dos dados nos permitiu perceber que a intervenção da comunidade na 

educação é um direito legítimo, o que o implica no docente reconhecer as necessidades e 

contribuições da mesma. Esse trabalho se faz a partir da interação entre comunidade e escola, 

o que precisa ser encarada como parte, também, do trabalho do docente. 
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Vale ressaltar, ainda segundo o autor (idem), que a obrigação moral e o compromisso 

com a comunidade requerem uma competência profissional coerente com ambos e que essa 

competência profissional como o autor propõe, transcende o domínio puramente técnico do 

recurso didático. Sabemos que a realização do ensino necessita, como qualquer outro trabalho, 

de certo domínio de habilidades, técnicas e recursos para a ação didática, mas temos que falar 

de competências profissionais complexas que combinam habilidades, princípios e consciência 

do sentido e das consequências da prática, pois, “só é possível realizar juízos e decisões 

profissionais quando se dispõe de um conhecimento profissional do qual extrair reflexões, 

ideias e experiência com os que se pode elaborar tais decisões.” (CONTRERAS, 2002, p.83). 

Como indica a professora/sujeito em seu relato, 
 

 

Um professor deve saber fazer reflexões. Eu sempre faço reflexões com base nas 
experiências que já tive e com base no que eu sei sobre o que é ensinar, sobre como 
devo ensinar. Às vezes eu dou uma aula, e depois eu vejo que poderia ter feito 
melhor se tivesse agido de outra forma ou tomado outra decisão. Não é só saber o 
conteúdo que importa, precisamos decidir que material vamos usar, por que usar este 
e não aquele, por que fazer isso e não aquilo. (PROFESSORA ANA) 

 

 

A competência profissional do educador é uma exigência e uma obrigação moral para 

o professor. Percebendo o ensino como uma prática social, precisamos aceitar que a 

competência profissional torna o professor capaz de assumir responsabilidades sociais e 

exercê-las através de sua autonomia, dentro do contexto de trabalho, conforme se percebe nos 

relatos a seguir: 
 

 

Um professor competente tem que saber tanta coisa e fazer tudo que ele puder, mas 
é a dinâmica da sala de aula que vai ensinando, a ter segurança do que está fazendo, 
porque essa segurança vai dar autonomia e que vai garantir que outras coisas deem 
certo e que a relação com os alunos se torne agradável. (PROFESSORA REBECA). 

 

Para ser professor com competência, tem que saber ser sensível aos limites dos 
alunos, saber como lidar com isso, saber trabalhar com cada aluno individualmente 
mesmo numa turma cheia, precisa saber como conduzir uma sala. (PROFESSORA 
RUTH). 

 

Para sermos profissionais competentes, precisamos aprender sempre e nos perceber 
como seres inacabados, como diz freire, saber conduzir a sala, saber como preparar 
uma aula, fazer planejamento, mas também tem que saber que está numa sala de 
aula e que seu aluno merece respeito, pois tem professor que pensa que está em casa. 
(PROFESSORA ESTER) 
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As docentes analisadas demonstraram em suas falas que os elementos da obrigação 

moral são importantes para a construção da competência profissional. Além disso, elas 

percebem que para se fazer juízos e tomar decisões é necessário ter experiências. Revelaram 

também que é necessário aprender e ter habilidades para conduzir a turma, apontando ainda 

aspectos como segurança, autonomia, sensibilidade e respeito ao aluno, o que no conjunto 

contribuem na constituição da profissionalidade docente.  

Entendemos, assim, que para se apreender a complexidade da tarefa docente no 

contexto escolar, tem que haver um investimento na reflexão sistemática das práticas e 

saberes através de estudos contínuos e formação permanente, numa perspectiva de 

constituição da profissionalidade no sentido da valorização da profissão. 

Destacamos os saberes docentes mobilizados na constituição da profissionalidade das 

professoras/sujeito investigadas, pelo fato de os saberes serem elementos constituintes da 

profissionalidade, possibilitando aos professores perceberem-se como detentores de saberes 

que os modificam e ao mesmo tempo que vão constituindo-os como professores. 

Os saberes trazem em seu contexto aspectos da profissionalidade que vem sendo 

constituída pelos docentes no exercício de sua profissão, bem como nas diversas relações que 

estabelecem com seus pares, assim como em outros espaços sociais nos quais convivem. 

Portanto, conhecer os saberes que as professores das séries iniciais mobilizaram para sua 

constituição como docentes, vivenciando momentos e experiências diversas, possibilita-nos a 

compreensão das ações que permeiam muitas práticas docentes, pois os saberes trazem a 

riqueza de experiências, comportamentos, valores, posturas profissionais e pessoais. 

A maneira de os docentes verem e viverem sua profissão produz um repertório de 

saberes de uma categoria profissional que vivenciou experiências em tempos e espaços 

diversos e que continua constituindo-se professor, pois a construção do saber permeia a 

trajetória pessoal e profissional do professor como um processo contínuo. Para Tardif, 

“compreender os saberes dos professores é compreender, portanto, sua evolução e suas 

transformações e sedimentações sucessivas ao longo da história de vida e da carreira, história 

e carreira essas que remetem a várias camadas de socialização e de recomeços”. (2002, 

p.106). 

Nossas professoras/sujeito investigadas nos indicaram em seus relatos que saber ser 

professor é algo que também é aprendido no contexto de vida de cada um, que os valores 

familiares, as experiências enquanto crianças influenciam a constituição da profissionalidade 

das docentes. 
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Segundo Cavalcanti (2000, p.15) “sendo o professor um sujeito social, vivendo de 

suas relações sociais no mundo em que vive, ele constrói o seu cotidiano que não se restringe 

a vida da escola”. Observamos, então, em nossa pesquisa que todas as professoras/sujeitos, 

em suas falas, trazem elementos do seu cotidiano, da sua história de vida, deixam-nos claro ao 

longo das entrevistas, que suas experiências repercutem muito em suas vidas profissionais, 

conforme percebemos nos relatos a seguir: 
 

 

Você vai sendo professor pela tua vida também. Muita das coisas que eu passo para 
meus alunos hoje é fruto do que eu descobri na minha vida, enquanto filha, enquanto 
mãe, enquanto mulher, enquanto aluna, e de como foi no passado meu modelo de 
educação. Muitos conselhos que eu dou, muita coisa do que falo vem dessa minha 
bagagem de vida. (PROFESSORA ANA) 

 

Eu aprendi a ser professora com o exemplo da minha mãe como pessoa não ela 
como professora e sim dos valores positivos que ela me ensinou, pois, pra ser 
professor, tem muita coisa que você sabe, mas que você aprendeu na escola da vida, 
onde de tudo se aprende e onde tudo pode ser ensinado. (PROFESSORA ESTER) 

 

Eu acho que muito do que eu sou como pessoa contribui na minha profissão, muito 
do que eu aprendi na vida, a ser mais tolerante, por exemplo, a saber ouvir e calar 
certas vezes. (PROFESSORA RUTH) 

 

 

A construção do saber permeia a trajetória pessoal e profissional do professor como 

um processo contínuo. Tardif (2002) destaca que o saber é sempre o saber de alguém que 

trabalha alguma coisa no intuito de realizar um objetivo qualquer. Entretanto, o relato de uma 

de nossas professoras reflete uma posição contrária, quando afirma:  
 

 

O professor precisa é saber dar aulas, saber motivar seu aluno, saber ser profissional 
e não ficar trazendo problemas pessoais, a não ser que esteja de acordo com o 
assunto, porque quando se chega na escola, você é um profissional, não pode ser a 
pessoa e sim o professor, o professor já tem pouco valor, se misturar tudo ai já viu. 
(PROFFESSORA REBECA) 

 

 

A discordância da relação pessoal/profissional na docência revelada na fala dessa 

professora, reflete uma preocupação com a valorização da profissão. Ela acredita que o fato 

de a pessoa do professor interferir no seu agir docente, isso dificulta um maior 

reconhecimento profissional. Contudo, o que essa professora não percebe é que os docentes 

assumem características daqueles que exercem função intelectual, trabalhando com o 

conhecimento, diferenciando-se, portanto, das demais atividades no processo capitalista de 
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produção (PENNA, 2007). Ou seja, é quase inevitável não haver relação pessoal na 

constituição da profissionalidade, uma vez que esta se faz na mobilização das atitudes e 

valores do professorado. 

Percebemos nas narrativas, que dentre os saberes mobilizados pelas professoras na 

constituição da profissionalidade, os que são provenientes da formação inicial têm contribuído 

de forma discreta, como podemos observar nos relatos a seguir: 
 

 

A faculdade ensina a gente a dar aulas, mas ser professor é mais que isso e o resto 
aprende-se no dia a dia. (PROFESSORA ANA) 

 

Na universidade eu não tive a oportunidade de discutirmos a condição da docência 
na atualidade. Vim discutir isso anos depois, nas reuniões de sindicato. 
(PROFESSORA ESTER) 

 

Na universidade eu aprendi os conteúdos que são importantes para minha profissão.  
Lembro que discutíamos sobre o quê e como ensinar, alguma coisa de legislação. 
Mas não lembro de ter discutido nada sobre a profissão em si. (PROFESSORA 
REBECA) 

 

Minha formação foi daquela pedagogia arcaica. Saímos professoras sem saber 
definir o que é ser docente, sem saber a dimensão de nosso compromisso. 
(PROFESSORA RUTH) 

 

 

Tais relatos confirmam o que Tardif, Lessard e Lahaye (1991) dizem sobre os saberes 

atualizados, adquiridos e requeridos no quadro da prática da profissão docente, os quais, 

segundo os autores, não provêm das instituições de formação ou dos currículos, o que leva as 

professoras a produzirem saberes necessários para o seu trabalho e construção de sua 

profissionalidade, essencialmente, na sua experiência de vida e na troca com os pares. Esses 

saberes denominados como da experiência seriam “os professores mobilizam no exercício de 

sua função e na prática de sua profissão, baseado no seu cotidiano e no conhecimento de seu 

meio”. (idem, p.216), o que fica ainda mais evidente nos depoimentos a seguir: 
 

 

O professor precisa saber dar aula, mas tem que saber lidar também com os colegas 
de profissão, saber trocar com eles experiências, pois a universidade não ensina tudo 
não, é no dia a dia que aprendemos, indo à sala de um colega, falando com outro 
colega. (PROFESSORA ANA) 

 

Como professora, nessa escola, eu procuro sempre ajudar minhas colegas, se eu 
tenho uma dúvida, eu pergunto. Eu não acho feio perguntar. O que eu não souber eu 
pergunto: oh! Fulana, vê isso aqui pra mim, eu estou assim meia encucada com isso 
aqui, é assim ou é assim? Geralmente o colega ajuda, porque você como um colega, 
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como um funcionário de uma escola quer   conviver  com os outros. Então a gente 
pra trabalhar bem, eu acho que tem que dar as mãos, uns aos outros, trocar 
experiências, para que a escola funcione melhor. (PROFESSORA RUTH) 

 

Eu não saberia ser professora sem ter aprendido a trocar experiências com as minhas 
colegas, com professoras de mais tempo na escola. (PROFESSORA REBECA) 

 

 

Parece-nos importante destacar, nesse processo de mobilização de saberes da 

experiência, a possibilidade de discussão e partilha de conhecimentos. Entretanto é 

interessante notar que, embora os dados apontem o papel importante das colegas de trabalho 

mais experientes, na maior parte dos casos essas trocas ocorrem de maneira informal, por 

iniciativa das professoras. 

Se a troca de experiências ocorre no espaço institucional, permeada por uma discussão 

teórica e alimentada pela riqueza das experiências cotidianas como fonte de estudo e reflexão, 

a escola se torna um contexto privilegiado de trabalho e formação profissional. Esse 

movimento é essencial na constituição da profissionalidade docente, porque é através das 

relações com os pares, e, portanto, através do confronto entre os conhecimentos e os saberes 

produzidos pela experiência coletiva das professoras, que os saberes da experiência adquirem 

uma objetividade. (TARDIF 2002). 

É nessa relação que se estabelece a defasagem com os saberes adquiridos na formação, 

provocando uma retomada crítica. Assim sendo, a prática pode ser vista como um processo de 

aprendizagem através do qual os professores retraduzem sua formação e adaptam-na, 

analisando-a em relação à profissão que exercem, eliminando o que lhes parece inútil ou sem 

relação com a realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes de uma maneira ou de 

outra. (GUALTHIER, 2006) 

Por outro lado, apesar de reconhecermos a importância dos saberes da experiência na 

constituição do ser profissional docente, faz-se necessário destacarmos que a qualificação é 

essencial na profissionalidade, no sentido de reconhecer a docência enquanto profissão. Nesse 

sentido, Gauthier recomenda que  
 

 

Advogar unicamente em favor da experiência é prejudicar a emergência do 
reconhecimento profissional dos professores, visto que se reconhece uma profissão 
principalmente pela posse de um saber específico formalizado e adquirido numa 
formação de tipo universitário. (GAUTHIER 2006, p.24) 

 

 



 100 

Uma de nossas professoras/sujeito investigadas parece ter essa clareza, expressa na 

fala do autor acima citado, conforme podemos observar no seguinte depoimento: 
 

 

Eu sei que agente aprende a ser professor é no dia a dia, mas é necessário que se 
tenha formação. (PROFESSORA ESTER) 

 

 

Diante disso, entende-se que embora um professor não se constitua apenas com a 

formação, esta se faz fundamental. Entretanto, apesar do status que a qualificação atingiu 

devido a exigência pela formação acadêmica ampliada, atualmente as exigências ao professor 

vão além do domínio de conteúdo, dando ênfase à emergência da noção de competência. Isso 

porque, na sociedade atual, os conhecimentos teóricos dos indivíduos estão sendo postos em 

causa, exigindo-se maior qualificação para ser um profissional docente, o que podemos 

perceber no extrato de fala de uma de nossas professoras/sujeitos:  
 

 

Hoje em dia é mais difícil ser professora, as exigências são maiores. Eu lembro que 
era só você dizer que estava se formando e pronto, qualquer escola pegava você, 
num fazia teste nada, hoje nas escolas por ai é tanto protocolo, quanto mais título 
tiver melhor e isso é bom mas ainda é pouco poispra eles você precisa mesmo é 
saber das coisas, ser bom! (PROFESSORA RUTH) 

 

 

Para Braem (2000, p. 220) “a profissionalidade abrange a noção de competência – mas 

ela não é unicamente de competência. A profissionalidade precisa também muito da noção de 

qualificação para existir”. Dessa forma, entende-se que a profissionalidade docente das 

professoras das séries iniciais, sujeitos de nossa investigação vêm se constituindo na interface 

dessa relação entre qualificação e competência. Deste modo, observamos que para ser um 

professor não basta ter seu diploma, ser graduado, é necessário saber como ensinar, conforme 

nos indicam nossas professoras/ sujeitos:  
 

 

Para ser professora, não é só ter diploma não, você precisa ser competente e isso eu 
fui aprendendo a ser. (PROFESSORA REBECA) 

 

 

Para eu me tornar uma professora competente foi preciso mais do que o meu título. 
Não que ele não seja fundamental, mas foi preciso aprender muito mais e 
principalmente a saber ensinar. (PROFESSORA ANA) 
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Essa relação entre qualificação e competência colabora com a mobilização de saberes 

da experiência, tendo em vista que as mudanças na sociedade vêm exigindo que o professor se 

adapte às condições atuais para ser docente, conforme se percebe nos seguintes relatos: 
 

 

Quer ser professor hoje? Aprenda a fazer planilha no Excel, aprenda as inúmeras 
legendas que são criadas para o preenchimento do diário de classe, aprenda a inovar. 
E pensa que foi fácil eu me adaptar a essas coisas todas? Foi nada, muitas vezes me 
senti inútil, mas eu aprendi e hoje eu sei. (PROFESSORA REBECA) 

 

Para eu ser professora hoje eu tenho que ter a clareza de que preciso estar sempre 
atualizada, pois, todo dia, as coisas mudam a sociedade muda e a gente enquanto 
professor, vai aprendendo a mudar o ensino também. (PROFESSORA RUTH) 

 

 

Os relatos acima nos levam a constatar que a sociedade, por estar em constante 

transformação, exige do professor novos saberes e consequentemente, uma competência 

profissional mais adequada ao contexto em que está inserido. As professoras entrevistadas 

demonstraram, portanto, estar conscientes dessa necessidade de adaptação constante como 

elemento de sua profissionalidade. Em resumo, conforme Braem (2000), a competência está 

relacionada com que o professor é, o seu “Ser” e a qualificação estaria relacionada ao “Ter”. 

Coloca-se, portanto, aos espaços de formação, como desafio, articular os saberes 

pessoais com os saberes específicos, os saberes da experiência com os saberes que a formação 

inicial tem que introduzir no percurso de construção profissional dos professores. 

Acreditamos, portanto, que a profissionalidade docente se expressa ou se constitui a 

partir da experiência vivenciada pelos professores tanto nos espaços de formação inicial 

quanto continuada, de socialização e atuação profissional, ou mesmo das experiências 

pessoais vividas pelos professores. São essas experiências formativas que vão exigindo do 

professor a mobilização de saberes para a constituição do ser professor. 

Após sua profissionalização, iniciada em cursos de magistério, os professores 

encontram-se frente a um desafio em sua profissão que é a continuidade constante dessa 

formação, onde a prática do dia a dia torna-se o campo para que essa aconteça (MARQUÊS, 

2000).  

Dessa forma, as professoras/sujeito declararam mobilizar saberes provenientes da 

formação continuada, afirmando estarem envolvidas em processo de formação contínua para 

melhoria do ensino e da aprendizagem dos alunos. É o que podemos constatar no seguinte 

depoimento: 
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Estar em capacitação é fundamental para nossa construção enquanto profissional é 
crescer mesmo, é crescer enquanto profissional e trazer esse crescimento que 
também é pessoal para a sala de aula e para os nossos alunos. (PROFESSORA 
RUTH) 

 

 

As professoras/sujeitos desta pesquisa percebem a necessidade da continuidade da 

formação e utilizam-se dos saberes que as formações contínuas oferecem e ainda possam vir a 

oferecer, para se constituírem enquanto profissionais. Segundo elas, isso interfere na relação 

delas com seus alunos, pois um profissional que busca aperfeiçoar-se pode, com isso, gerar  

motivação para seu trabalho e para o aluno aprender. Elas ainda destacam a necessidade de o 

profissional docente está em constante aprendizado, conforme indicam os seguintes relatos: 
 

 

Estar em capacitação é uma necessidade de se estar sempre aprendendo eu acho que 
isso é inerente à profissão de professor. (PROFESSORA REBECA) 
 

A necessidade de formação continuada aparece constantemente, a cada dia, a cada 
final de semana, quando a gente senta e vai ver as aulas, os planejamentos, então você 
se depara com algo novo, que você precisa estar aprendendo e o próprio dia a dia de 
sala de aula te ensina bastante. (PROFESSORA ANA) 
 

 

As fala das professoras ratifica a ideia de Freire (2000), para quem um professor, ao se 

assumir profissional docente, revela-se um eterno aprendiz. Essa condição de necessitar está 

em constante aprendizagem facilita a reflexão sobre o próprio trabalho das professoras, e, 

nessa perspectiva, novas possibilidades se colocam à sua frente, pois, nesse processo de 

construção, o professor precisa compreender e analisar as suas práticas, relacionando-as aos 

saberes da docência no ato de ensinar, o que demanda uma reflexão na e sobre a ação, frente 

às situações inesperadas e desconhecidas (SANTOS e DUBOC, 2004). 

Outro ponto a ser destacado nos relatos é a ênfase dada aos saberes provenientes, dos 

cursos que os projetos governamentais vêm oferecendo, conforme se pode constatar nos 

relatos a seguir, de uma de nossas professoras/sujeito: 
 

 

Tu acredita que eu fiz o magistério e não sabia trabalhar com o material dourado? 
De jeito nenhum, não tenho vergonha de falar não. Eu pegava as barrinhas de 
material lá e pensava que era pra quebrar. Eu vim aprender a trabalhar com material 
dourado depois que eu comecei a trabalhar com o Projeto Se Liga Pernambuco. 
(PROFESSORA RUTH) 
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[...] É porque o projeto Se Liga ele ensina o professor a ensinar, ele não joga aquilo 
ali pro professor desmontar, destrinchar, não ele ensina o professor a ensinar. É tanto 
que também o que ele ensina pra ensinar ele cobra do professor, aquilo que ele 
ensinou. Então, depois que eu passei a ser professora do projeto, eu acho que eu me 
tornei uma professora mais atual. (PROFESSORA RUTH) 

 

 

De acordo com os relatos dessa professora, esses cursos oferecidos pela instituições 

governamentais se constituem como fundamentais a constituição da profissionalidade dela, 

por possibilitar diferentes contribuições à pratica docente, permitindo-lhe acompanhar 

algumas mudanças que estão ocorrendo na educação e assim, introduzir mudanças na sua sala 

de aula, como ela a mesma expressa em outro relato: 
 

 

Com o Projeto eu comecei a trabalhar diferente na minha sala de aula e  eu comecei 
a trabalhar  a acolhida do meu aluno em sala de aula. Passei a elevar a autoestima 
daquele aluno com mais dificuldade de relacionamento. Eu aprendi isso também no 
Projeto. Eu aprendi e passei também a ouvir mais o meu aluno. (PROFESSORA 
RUTH) 

 

 

Diante do afirmado pela professora/sujeito, cabe refletir, conforme sugere Sacristán 

(1995), que as ações dos programas de formação continuada devem incidir nos contextos em 

que a prática se desenvolve, afirmando o autor que, 
 

 

A formação contínua, como elemento da construção dos saberes dos docentes, deve 
por em causa as bases da profissionalidade dos professores, não limitando-se a uma 
reciclagem em nível e conteúdos ou das destrezas (SACRISTÁN, 1995, P.76) 

 

 

Faz-se necessário que as formações, para além de preocupações com os problemas 

cotidianos de sala de aula em relação ao ensino e aprendizagem, atentem para a importância 

da discussão sobre o docente enquanto profissional e a constituição de sua profissionalidade. 

Nessa perspectiva, percebemos que as professoras/sujeitos, em seus relatos, também 

destacaram a formação continuada como essencial não só para aquisição de saberes, mas 

como momento de troca de experiência, reivindicação e reconhecimento dos saberes que 

possuem enquanto professores. É o que nos revela o depoimento seguinte:  
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Eu acho que, quando vou para as formações continuadas da rede, eu também posso 
ensinar tanto aos professores que são minhas colegas como aos próprios professores 
que estão dando a formação, porque eu sei que sei alguma, que posso ensinar 
também e isso me forma, me transforma enquanto professora, ou não é? 
(PROFESSORA ESTER) 

 

 

O relato acima nos leva a concordar com Tardif (2002) quando afirma, que para os 

professores, as reuniões pedagógicas e congressos seriam espaços privilegiados para trocas, 

pois, no cotidiano, geralmente os professores partilham algumas de suas experiências, mas de 

forma difusa e limitada a pequenos grupos.  

Dessa forma, uma maneira de se criar uma nova profissionalidade entre os professores 

seria liberarem os seus saberes da prática cotidiana, de modo a levá-los a serem reconhecidos 

por outros grupos produtores de saberes, reivindicando, assim, um controle social legítimo 

sobre os mesmos. Porém, reconhece esse autor (idem), que esse empreendimento, enquanto 

estratégia de profissionalização do corpo docente, exige a instituição de uma verdadeira 

parceria entre professores, corpos universitários de formadores e responsáveis pelo sistema 

educacional. 

O debate sobre os saberes docentes que os professores acionam no seu trabalho 

cotidiano, nos espaços de formação contínua, torna-se importante porque possibilita que se 

fale na docência como uma profissão, como um trabalho que exige um repertório de 

conhecimentos que necessitam ser debatidos e trabalhados nos cursos de formação de 

professores, dando legitimidade aos professores e fortalecendo a constituição de sua 

profissionalidade docente. 
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O objetivo geral deste trabalho foi compreender a constituição da Profissionalidade em 

algumas professoras dos anos iniciais. Para isso, fez-se necessário entender que o professor 

tem uma história, e mesmo que dela se tenha distanciado, nela estão guardados seus anseios e 

expectativas iniciais e atuais em relação à profissão que exerce. Resgatá-la pode vir a reavivar 

o desejo em continuar sendo professor, bem como pode leva-lo a refletir sobre o presente e 

projetar o futuro, o que evidencia que a profissionalidade se constitui durante a vida 

profissional. 

Buscamos a partir das categorias analisadas, perceber como se caracteriza esse 

processo de construção da profissionalidade, identificando inicialmente as dificuldades e 

facilidades apresentadas pelas professoras/sujeito investigadas na sua trajetória profissional.  

Foi possível, então, identificar e analisar alguns aspectos de dificuldade referentes ao 

início da carreira, à interferência familiar, à desvalorização sofrida, à crescente demanda de 

exigências advindas da sociedade e à dificuldade de articulação da teoria com a prática.  

A interferência familiar surge como dificuldade para a constituição da 

profissionalidade, contribuindo com uma percepção de desvalorização da docência enquanto 

profissão. A relação entre teoria e prática aparece nas falas dos sujeitos revelando uma visão 

dicotômica, de dissociação entre ambas, pois, as professoras/sujeitos demonstraram não 

perceber essa relação como indissociável. 

Também fora destacado nos relatos, as excessivas demandas provenientes das 

mudanças na sociedade, como um fator de dificuldade, interferindo na constituição da 

profissionalidade das docentes, por acarretar em aumento das atribuições docente, o que 

implica falta de clareza quanto ao real papel do professor enquanto profissional e, 

consequentemente, uma maior culpabilização do professor pelos insucessos. 

Os relatos das professoras revelaram ainda as preocupações e inquietações delas em 

relação às múltiplas atividades que compete ao professor. O que segundo elas não contribui 

para que o processo do ensino e da aprendizagem seja harmonioso, dificultando a constituição 

da profissionalidade docente. Esses dados nos levam a refletir que é necessário estabelecer 

limites quanto à atuação profissional docente. 

As professoras revelaram também o que facilita sua constituição docente. Elencamos 

então, dentre os aspectos por elas apontados, a autonomia, a experiência, o acesso à 

informação e as práticas de outros professores. 

Quanto a Autonomia diante dos dados, acreditamos que as professoras sujeitos não 

percebem que o poder de decisão, a liberdade de ação quando desprovida de responsabilidade 

social pela ação desenvolvida, torna-se um fator de anti-profissionalidade. 
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Dentre os fatores que facilitam o constituir-se docente que foram destacados pelas 

professoras/sujeito desse estudo a aquisição de experiência, ou seja, as vivencias, o saber 

conduzir a turma, entre outros elementos tem contribuído significativamente, bem como o 

acesso a informação, o uso da internet, do notebook vem facilitando a vida profissional 

docente contudo o acesso a informação e inserção das tecnologias no ensino não exclui a 

relevância do professor enquanto profissional responsável pelo ensino e aprendizagem. 

As narrativas foram ricas, pois possibilitam resgatar não apenas as experiências dos 

professoras/sujeitos da pesquisa bem como também de outros docentes que lecionaram a elas 

e também de outros professores que nesse trilhar da profissão marcaram os sujeitos desta 

pesquisa, seja na maneira de ser, de ensinar, de avaliar, de exigir, de educar, enfim de ser 

profissional docente. 

A partir das narrativas, observamos a necessidade de rever a forma como a docência 

tem sido percebida, a oportunidade de voz dada ao professor no contexto da escola; a 

compreensão dispensada ao trabalho coletivo efetivado entre os docentes e a gestão na 

instituição de ensino; o respeito dispensado ao docente em relação a sua remuneração e às 

condições de trabalho, bem como a desvalorização da docência enquanto profissão; a 

importância dada à pessoa do professor como ser humano – suas inseguranças, angústias, 

desejos, anseios, medos e sonhos. 

Analisando a interferência do contexto escolar na constituição da profissionalidade 

docente, percebemos que as professoras/sujeitos têm clareza da necessidade de articulação 

com os demais sujeitos que compõem a escola, e noção de pertença a um corpo coletivo. 

Nesta compreensão evidenciamos as dimensões da Profissionalidade propostas por Contreras 

(2002), sendo estas: obrigação moral, compromisso com a comunidade e competência 

profissional. É necessário compreender a profissionalidade dos professores como um processo 

amplo, dinâmico, flexível, caracterizado por diferentes etapas pessoais e coletivas. 

Pudemos entender que, para se constituir como profissional e constituir a 

profissionalidade docente, faz-se necessário entender que temos um compromisso moral e 

social com a sociedade. Entretanto, a sociedade com a qual temos esse compromisso está em 

constante transformação e exige, em face dessas alterações, adaptação e mudanças constantes. 

E essas mudanças, por sua vez requerem como exigência ao professor a construção de saberes 

para que ele venha a se tornar o que se exige dele como profissional hoje: um ser crítico 

reflexivo, criativo, pesquisador e aberto a modificações. 

Dessa forma, identificamos e analisamos os saberes provenientes da formação para o 

magistério, os saberes da experiência e da formação continuada. Nessa análise percebemos 



 108 

que os saberes docentes são enriquecidos pela trajetória singular que cada professor percorre 

antes e durante o exercício docente. As marcas pessoais identificam singularidades no ser e no 

fazer-se profissional, tornando esse professor um sujeito diferente dos outros, mas não o 

isentando do pertencimento a um corpo coletivo como necessário à constituição de sua 

profissionalidade. 

Percebemos, ainda, que a mobilização dos saberes docentes contribui para a 

constituição da profissionalidade das professoras, pois essa mobilização de saberes não está 

isenta de pressupostos, crenças, atitudes, valores, habilidades e competências, elementos 

constituintes da Profissionalidade docente. 

Uma das considerações, que cabe trazer desse trabalho de pesquisa, seria o fato de que 

um dos maiores dilemas que o professor dos anos iniciais tem enfrentado, é a necessidade de 

saber claramente o que é a profissão docente, qual é a função do professor na atual sociedade, 

conhecer as características e especificidades dessa função, pois, conforme nos afirma 

Sacristán (1995), sabemos que a profissão define-se por suas próprias práticas, regras e 

conhecimentos sobre a atividade que realiza. 

Portanto, cabe ainda, e sempre, a discussão sobre o que é a docência como profissão e 

sobre a constituição de profissionalidade docente. Consideramos que essa discussão não deve 

limitar-se apenas aos eventos acadêmicos ou ao âmbito das universidades, mas deve romper 

os limites e chegar até as escolas e aos docentes dos anos iniciais. Para que estes, possam estar 

questionando a profissão que exercem e o que é necessário a ela, sabendo assumir-se como 

profissionais e que possam, através dessa discussão perceberem-se como sujeitos que 

constroem mais que histórias individuais e que sendo também um sujeito coletivo constroem 

a profissionalidade docente.    

Os professores precisam estar envolvidos no seu processo de formação, aprender a ser 

e a funcionar como um grupo profissional. E isso precisa ocorrer em consonância com a 

sociedade para uma possível legalização do crescimento da profissão docente, e buscando-se 

assim conquistar o prestígio social tão almejado e, a nosso ver, mais que merecido. Para tal  é 

necessário avançar como grupo, o que implicando em uma luta constante pela valorização do 

trabalho docente a ser reconhecido como um trabalho profissional. 

No entanto, essas transformações ocorrerão se os professores estiverem não apenas 

mobilizados, mas articulados com as instituições formadoras, buscando de fato novas 

políticas educacionais que valorizem o papel do professor como um profissional. É preciso, 

ainda, que eles juntos, se engajem na luta pela criação de condições que continuem 
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assegurando o reconhecimento da docência enquanto profissão, como fundamental à 

constituição da profissionalidade docente. 

Por intermédio desta investigação, percebemos a relevância de pesquisas que destaque 

o professor como profissional e como pessoa, observando sua subjetividade, seus saberes,  

seus valores e atitudes. Cabe, portanto, à universidade valorizar esse caráter de pesquisa, 

numa perspectiva de ampliar a discussão sobre a profissionalidade docente a fim de 

compreender e contribuir com o processo de ensinar e aprender e a formação de professores 

do ensino básico. 

De acordo com os estudos que foram levantados no referencial teórico, as pesquisas 

em relação à profissionalidade docente exigem um novo olhar, um olhar mais profundo em 

relação a uma consolidação do próprio conceito de profissionalidade. 

Fazem-se necessários, ainda, estudos referentes a uma compreensão mais profunda da 

construção da identidade profissional, os quais venham a reforçar o reconhecimento da 

profissão de professor e dar amplitude ao debate sobre a profissionalidade docente. 

Enfim, diante das sugestões de pesquisa apresentadas, fica o desafio futuro de buscar 

compreender melhor a Profissionalidade Docente e de lutar por uma constituição da docência 

devidamente valorizada. 
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APÊNDICE A - Instrumento de Coleta de Dados 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
 

 

Prezado Professor: Este questionário faz parte de um trabalho que tem 

como objetivo conhecer a  constituição da Profissionalidade Docente em professores 

das séries iniciais Portanto, suas respostas são de grande importância para que um 

levantamento fidedigno possa ser realizado. 

O projeto do qual este questionário faz parte será apresentado como 

dissertação  mestrado para conclusão de Mestrado em Educação  na Universidade 

Federal de Pernambuco.  

Você notará que, no questionário, é solicitada a sua identificação, necessária 

em função de uma fase posterior do projeto que constará de entrevistas. O fato de 

você responder ao questionário não o compromete com a entrevista posterior.  Você 

terá oportunidade de aceitar ou não conceder à entrevista. Além disso, fica-lhe 

assegurado que, em nenhum momento do trabalho sua identidade será revelada. 

Todavia, se por qualquer razão pessoal você não quiser se identificar, por favor, 

ainda assim, responda ao questionário omitindo essa informação. 

 

Muito Obrigada 

 

 

__________________________                 __________________________ 

        Magna Sales Barreto                                           Profª Drª. Clarissa Martins de Araújo 

  Orientanda               Orientadora 
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Nome da Escola em que leciona:  

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Seu nome completo: 

 

___________________________________________________________________ 

 

Curso frequentado na graduação:  

 

__________________________________________________________________ 

 

Quantos anos de experiência você tem no magistério? 

 

(    ) 1-3       (    ) 7-10                        (     ) 20-25 - Final de carreira 

   

 (    ) 4-6       (    ) acima de dez anos  

 

Séries em que leciona atualmente: ______________________________________ 

 

 Sua formação acadêmica atual:_________________________________________ 

 

Quanto tempo atua nesta instituição?_____________________________________ 

 

Em que ano se formou?________________________________________________ 

 

Trabalha em quantos turnos?____________________________________________ 

 

Exerce alguma outra atividade de trabalho além da docência?___________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 


