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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa que apresentamos estuda processos relativos à profissionalização do 

trabalho docente e a construção de uma identidade profissional no contexto de uma 

proposta curricular. Focaliza sua atenção no estudo das representações de professores 

sobre a docência como profissão, uma vez que a construção da identidade profissional é 

também um processo de construção de representações sobre o professor nos contextos 

socioculturais específicos. 

O estudo, financiado pelo CNPq, é parte do projeto de investigação que vem sido 

desenvolvido pelo grupo: “As representações dos professores (as) formadores (as) sobre 

a profissão: uma questão necessária para o estudo da profissionalização docente”, da 

base de pesquisa Formação e Profissionalização docente da UFRN. 

 

DESENVOLVIMENTO. 

 

A matriz teórica do estudo se organiza a partir de três categorias chaves: 1) 

representações docentes; 2) currículo e 3) profissionalização e profissão docente. 

 

As representações docentes. 

 

Partimos do entendimento de que as representações “são instrumentos cognitivos 

de apreensão da realidade e de orientação das condutas [...]”; significando que, [...] “as 

representações dos professores podem ser consideradas como um dos meios a partir dos 
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quais eles estruturam seu comportamento de ensino e de aprendizagem” 

(BAILLAUQUÈS  apud  PERRENOUD, 2001, p.42). As representações são 

ferramentas para interpretar e pensar a realidade cotidiana. São resultados de processos 

mentais desenvolvidos pelos sujeitos nos contextos culturais de seu grupo social e 

profissional, a fim de dar sentido a situações, acontecimentos e objetos, assim como 

garantir a comunicação de uns com os outros. As representações sobre si são 

manifestações das identidades dos sujeitos. 

Diferentes estudos têm apontado para a importância das representações que os/as 

professores/as têm sobre sua atividade, na busca de uma renovação para as suas 

práticas. Várias pesquisas têm mostrado a estreita relação entre o pensamento do 

professor, sua ação como docente e as inovações educativas. Esses trabalhos apontam 

para a idéia básica de não ser possível alcançar sucesso nas reformas educativas sem 

conhecermos como os professores pensam, como atuam, como representam seu trabalho 

e suas condições laborais/pessoais como docentes.  

As representações sobre a “profissão” são elaboradas pelos sujeitos em processo 

de socialização a partir de discursos sociais, de posições culturais, de hábitos, das 

experiências que os professores têm como sujeitos que desenvolvem uma atividade 

social específica, das experiências com alunos, na relação com outros colegas e com 

outros profissionais, na formação inicial e continuada. Assim, as representações sobre a 

“profissão” devem ser elementos organizadores dos projetos curriculares para o  

desenvolvimento profissional dos professores e para os processos formativos.  

 

O currículo como espaço de construção da profissão docente. 

 

Para Dubar (1991) a identidade profissional se constrói como resultado da 

socialização dos sujeitos em diferentes espaços e tempos. Um desses espaços é o da 

formação profissional. Nesse sentido o currículo da proposta formativa constitui uma 

ferramenta essencial na configuração da identidade profissional e contribue para a 

construção de novas percepções e representações da atividade profissional.  

Por currículo da formação profissional entendemos as práticas que se 

desenvolvem num contexto institucional “formal”, orientadas para desenvolver nos 

professores as competências (conhecimentos, saberes, atitudes, valores éticos, etc), 

necessários para o exercício da prática profissional. A definição de uma proposta 
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curricular deve explicitar as práticas com fundamentos na base de conhecimentos da 

profissão como atividade em cuja base se geram desenvolvidas no âmbito social amplo, 

com perspectivas articuladas ao projeto de sociedade. 

Ramalho, Nuñez e Gauthier(2004) explicam que na organização curricular os 

espaços e tempos devem ser reformulados constantemente numa dinâmica voltada para 

formação tendo um “modelo profissional” como hipótese mediadora entre teoria e 

realidade concreta da prática de formação. Esse modelo profissional antecipa e 

reformula como sistema auto-organizado, a identidade profissional  objeto da formação. 

 A formação deve contribuir para reestruturar o pensamento e as práticas do 

professor na busca da identidade individual desejada pelo grupo em formação, a partir 

do diálogo dialético com a identidade social desejada e expressa no modelo profissional. 

O currículo deve ser pensado como um espaço/tempo que privilegia práticas 

significativas relativas a uma identidade profissional que se constrói em diferentes 

espaços como redes complexas de socialização. A identidade profissional desejada 

passa a ser uma categoria estruturante da organização curricular, atrelada as 

representações dos sujeitos que expressam  as suas identidade sócio – profissionais em 

desenvolvimento. 

 

A profissão e a profissionalização da docência. 

 

Consideramos a profissionalização como um processo de construção da identidade 

docente pelos professores, na qualidade de um grupo que exerce uma atividade social 

específica. A profissionalização do professor define-se, em parte, por características 

objetivas. É também uma identidade, uma forma de representar a profissão, as suas 

responsabilidades, a sua formação contínua e a sua relação diversa com outros 

profissionais. A profissionalização é um movimento ideológico na medida em que 

repousam em “novas representações” do ensino, do saber do professor e no interior do 

sistema educativo. Mas é também político e econômico por induzir, no plano das 

práticas e das organizações, novos modos de gestão do trabalho docente e de relações de 

poder entre os grupos no seio da instituição escolar e fora dela.  

Ao longo da historia a figura do professor é descrita de várias formas. A 

profissionalização do professor foi pouco a pouco transformada. Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2004), identificam quatro modelos de professor: o professor improvisado, o 
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professor artesão, o professor científico e o professor profissional. Esses modelos, de 

uma ou outra forma, se relacionam com a construção da docência no ocidente. No geral, 

os diferentes modelos de professor relacionados com as identidades da docência estão 

vinculados a história da escola e as representações da sociedade e do próprio grupo 

sócio-profissional. J. Brunner (1985): ao discutir o percurso da profissionalização da 

docência indica modelos que podem ser considerados características da docência nos 

diferentes momentos históricos, a saber: a identidade missionária, evangelizadora ou 

apostólica, o professor funcionário, o professor técnico, o professor trabalhador da 

educação e o professor profissional. 

 

OS OBJETIVOS DA PESQUISA

1. Conhecer as representações dos professores(as) sobre a docência 

como profissão no contexto da formação inicial. 

2. Conhecer os sentidos atribuídos à categoria “profissão” docente “no 

currículo da formação”. 

3. Estudar que tipo de correspondência se evidencia entre as 

representações docentes e a proposta curricular em relação do ser 

“professor profissional”. 

 

CONTEXTO DA PESQUISA 

 

O estudo foi desenvolvido com 803 professores (que denominaremos: grupo 

geral), alunos do curso de licenciatura em Pedagogia do Programa de Qualificação 

Profissional para a Educação Básica (Pró-Básica) da UFRN. Os professores pertencem a 

09 municípios (pólos) do Estado do Rio Grande do Norte. Do conjunto estudado 90% 

são mulheres com menos de 40 anos de idade. Este resultado é indicador de um 

contingente feminino predominante, por isso vamos usar o termo professoras. Mais da 

metade (64%) são casadas; a maioria das professoras (94%) fizeram o Magistério ao 

nível de segundo grau (Ensino Médio). O 86% delas são polivalentes, ou seja, 

trabalharam nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental e 83% tem mais de 10 

anos de experiência no magistério. 
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O PERCURSO METODOLÓGICO 

No estudo das representações docentes foram utilizados dois instrumentos de 

pesquisa: um questionário de perguntas abertas e um teste de associação ou evocação 

livre de palavras.  

Os dois instrumentos possibilitaram ter acesso a diversas informações de um 

grande número de sujeitos. O questionário estava organizado em duas partes: uma 

primeira parte com perguntas para conhecer e caracterizar as professoras, e uma 

segunda parte com perguntas abertas sobre a docência como profissão. O teste de 

associação ou evocação livre de palavras, técnica para coletar os elementos constitutivos 

do conteúdo das representações, permitiu determinar a organização de conceitos 

presentes na memória semântica das professoras.  

Para o processamento das respostas à pergunta aberta foi utilizado a análises do 

léxico. O procedimento organiza as respostas num léxico que é caracterizado e 

quantificado em categorias. 

A evocação livre de palavras permitiu respostas confrontadas com os resultados 

das respostas á pergunta aberta, na busca de maior confiabilidade na construção das 

respostas às questões de estudo. Dessa forma se organizaram dois campos semânticos 

da docência como profissão: um a partir das respostas à pergunta aberta e o outro com 

as palavras do teste de associação de palavras. Os campos semânticos que resultaram, 

foram cruzados para fazer inferências das palavras que configuram o núcleo das 

representações da docência como profissão. 

A proposta pedagógica para a formação dos professores foi analisada na base de 

procedimentos da análise textual qualitativa a fim de explicitar os sentidos que são  

atribuídas à categoria profissão docente. O conteúdo do metatexto construído foi 

comparado com as representações das professoras. Dessa comparação se fazem 

inferências sobre as relações entre a proposta curricular e as representações docentes. 
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As representações docentes sobre a profissão e a proposta pedagógica: 

Relações isomórficas ?     

 

A análise das palavras evocadas no teste livre de associações de palavras 

possibilitou defenir o campo semântico  que caracterizam o grupo dos professores em 

formação.O campo semântico  dos professores se articulam a partir das palavras mais 

evocadas. 

A estrutura desse campo semântico se configura no fundamental em características 

do professor ( responsabilidade, compromisso, trabalho, dedicação, amor, competência) 

e em palavras sobre as condições do exercício da docência( respeito, sálario). 

As respostas à pergunta do questionário sobre as características do ser professor 

profissional foram analisadas segundo o léxico. Se selecionaram os substantivos e 

adjetivos que mais apareceram no léxico. Dessa análise se estabeleceu um outro campo 

semântico sobre a docência como profissão. Esse campo se estrutura a partir das 

palavras : responsabilidade, conhecimento, compromisso, competência e formação. 

O cruzamento dos campos semânticos nos possibilita inferir as representações das 

professoras. As representações se estruturam em relação às palavras: responsabilidade, 

compromisso, conhecimento/competência, formação, salário/reconhecimento. 

Como resultado de análise textual da proposta pedagógica se construiu um 

metatexto. As sínteses deste apontam para uma proposta curricular que toma como 

modelo da formação: o profissional reflexivo de sua prática, crítico e pesquisador. 

Quando contrastada as representações das professoras sobre a docência como profissão 

com o sentido que tem essa categoria na proposta curricular se observa um hiato, ou 

seja, as representações das professoras não refletem a proposta da formação.     

 

CONCLUSÕES: 

 

Os resultados da pesquisa mostram que as representações das professoras sobre o 

ser professor profissional não refletem a concepção do modelo da formação expresso na 

proposta curricular. A reflexão da prática, a crítica e a pesquisa se apresentam como 

ausentes nas representações dos professores. Sendo assim, a formação deve avaliar essa 

situação para compreender esse hiato e intervir no sentido de aproximar o pensamento 

docente à formação e facilitar a construção de novas representações que influenciem na 

tomada de consciência da identidade profissional. 
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