
REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES SOBRE O PROFISSIONALISMO DA 

DOCÊNCIA 

 

ISAURO BELTRÁN NUÑEZ 

BETANIA LEITE RAMALHO 

 

 

JUSTIFICATIVA 

No contexto das Reformas Educacionais que vêm acontecendo nos países da 

América Latina, entre ele o Brasil, a atenção com a formação dos professores toma singular 

importância. Os(as) docentes(as) do Ensino Fundamental têm visto o seu trabalho “posto em 

cheque”, sendo objeto de reformulações para que se insiram no contexto de uma Educação e 

de uma Sociedade que impõem novos paradigmas à escola, à formação e às funções docentes. 

Um importante desafio está em fazer valer que a formação de professores(as) deve assumir 

novos paradigmas superadores da “tradição academicista” e do “racionalismo técnico”, 

referenciais estes que tomavam os docentes como sujeitos passivos na construção da 

identidade profissional. Nesse caminho, o debate sobre a docência como profissão e a 

profissionalização do trabalho docente é inserido num Projeto de Profissionalização, 

assumido pela Política Educacional brasileira, questão essa desafiante em razão das posições 

diversas sobre o seu significado na formação e na prática docente. 

A preocupação de se discutir a profissionalização da docência e sua identidade 

enquanto profissão constitui um desafio teórico e prático, já que a docência tem características 

e se desenvolve em situações específicas que lhe outorga uma dada singularidade em relação 

a outras profissões. No Brasil, essa preocupação tem sido objeto de reflexões críticas por 

diferentes grupos de pesquisadores e associações e está presente nos documentos da Política 

Educacional do Brasil (LDBEN), no Movimento em prol da Formação do Educador que se 

configura na Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), 

a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), nos Sindicatos 

(Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação), dentre outros. 

As propostas da profissionalização oriundas das  Reformas Educacionais de vários 

países (anos 80 do século passado) e que são legitimadas pelas políticas educacionais do 

Brasil, estão vinculadas aos informes e pesquisas que atribuem aos professores consideráveis 

responsabilidades em relação ao fracasso e baixo descompasso escolar. Nesse sentido, a 

profissionalização da docência surge como uma proposta eficiente de capacitar os professores 

para a solução dos problemas da escola. 

Nos documentos dessas reformas, a docência é considerada uma atividade 

profissional, e a profissionalização é priorizada como condição necessária à formação 

docente. Não obstante, as discussões sobre essa questão não se mostram suficientes no sentido 

de subsidiar os professores para enfrentarem as mudanças sugeridas nos debates. As 

produções da academia sobre a profissionalização e a docência como profissão são 

fragmentadas e se multiplicam. Estas atribuem aos professores, a cada dia,  um conjunto de 

funções diversas e complexas que, por vezes, os próprios teóricos não teriam condições de 

cumprir. Por outro lado, o movimento sindical mostra-se mostra voltado para o 

profissionalismo, reforçando posturas excessivamente corporativistas. Essa problemática 

representa um embate mais exógeno que endógeno ao professor como sujeito histórico e 

construtor da suas identidades e leva ao que se pode considerar como  discursos cruzados 

sobre a questão. 

Os discursos sobre a profissionalização, que se pautam numa nova identidade 

profissional, apesar de se encontrarem presentes nos espaços acadêmicos, pouco se fazem 

presentes nas próprias Instituições de Formação inicial ou continuada e nos formadores de 
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professores. Isso nos leva a uma pergunta: Como trabalhar a profissionalização da docência 

quando essa questão é ignorada ou pouco discutida pelos principais atores desse processo isto 

é,  pelos sujeitos que devem construir sua identidade como grupo profissional? 

A identidade profissional não é um estado pré-estabelecido pelos outros sujeitos 

externos ao grupo profissional. A construção da identidade profissional supõe que os 

professores sejam os atores dessa construção, ao estabelecerem relações progressivas de 

apropriação e resignificação de uma nova profissionalidade  um novo profissionalismo como 

resultado das interações dos projetos individuais e coletivos de desenvolvimento profissional.  

A profissionalização da docência, enquanto processo de construção de identidade, é 

um processo complexo que não pode acontecer por decreto ou pela exclusão dos docentes. 

Portanto, faz-se necessário incorporar os professores na busca e construção de uma nova 

identidade como uma luta desejável de seus projetos pessoais e coletivos de desenvolvimento 

profissional, questão que passa dentre outros elementos, pela participação coletiva dos 

professores nos debates sobre o tema em questão. As associações docentes, o sindicato e a 

academia são importantes fatores que contribuem com a categoria docente na busca de novas 

identidades. Todavia, só os docentes poderão  construir sua nova identidade.  

As pesquisas sobre a profissionalização da docência são o foco da atenção da Base 

de Pesquisa Formação e Profissionalização Docente, grupo fundado em 1995. Desde então,  

diversas pesquisas têm se desenvolvido com o objetivo de contribuir, nos planos teórico e 

metodológico, com os estudos a respeito do referido tema, no contexto do Rio Grande do 

Norte e do país. A pesquisa que discutimos no presente trabalho é parte do Projeto: “ As 

representações de professores sobre a profissão: uma questão necessária para o estudo da 

profissionalização docente”, estudo financiado pelo CNPq. 

Com base no exposto,  uma questão norteia o estudo: quais as palavras presentes e 

quais as ausentes no léxico que descreve as representações dos professores sobre a 

profissionalização da docência? 

Tomamos como pressuposto teórico-metodológico, o entendimento de que o léxico 

que caracteriza as representações dos professores sobre a profissionalização configura um 

status típico da falta de reflexão crítica desses professores à luz das referências teórico-

acadêmicas sobre a questão. Desse pressuposto, decorrem as questões do estudo: 

- Quais as palavras presentes e ausentes no léxico que descreve as representações dos 

professores sobre a profissionalização da docência? 

- Como explicar a presença de umas e a ausência de outras palavras no léxico? 

- Quais implicações podem ter o estudo para a formação dos professores e para o seu 

desenvolvimento profissional? 

 

Marco Conceitual 

A pesquisa se desenvolve dentro de um quadro teórico que serve para a construção 

do problema e das respostas às questões de estudos, enquanto construções dos pesquisadores. 

A flexibilidade da perspectiva interpretativa da pesquisa nos leva a olhar o quadro teórico 

como ponto de partida para o avanço na compreensão e enriquecimento das idéias prévias que 

sustentam as nossas construções teóricas progressivas, reconhecendo suas possibilidades e 

limitações epistemológicas. As categorias teóricas que norteiam  o estudo são: representações 

docentes, profissionalização da docência e identidade profissional docente. 

 

As Representações Docentes 

Os 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. Na 

perspectiva do “pensamento do professor”, quando se deseja mudar as práticas dos 

professores(as) algumas de suas idéias fundamentais devem ser examinadas. Muitas pesquisas 
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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 sucessos nas reformas educativas sem conhecer como os professores pensam, como 

atuam, como representam seu trabalho e condições como docentes.  

A reflexão crítica sobre as representações dos professores como estratégia formativa 

tem-se constituído em um campo de importância nas pesquisas sobre o professor e sua 

formação. Desde uma perspectiva construtivista a formação docente e a construção da 

identidade como grupo profissional supõe a construção de novas representações em relação às 

diferentes esferas da atividade e contexto profissional. Assim, um dos pontos de partida para a 

formação docente (e para se pensar propostas facilitadoras da busca de novas identidades 

profissionais) são as representações dos docentes. 

Na década de 1970 as pesquisas sobre o pensamento do professor tentaram 

determinar como eles tomavam decisões. O aperfeiçoamento desse modelo orientou as 

pesquisas para os esquemas, as rotinas, as teorias, o conhecimento prático do professor, o 

estudo dos componentes semânticos e os elementos de interpretação e construção de sentido 

das práticas docentes e sua direção. Assim, ficou clara a importância de se conhecer o 

pensamento do professor para poder contribuir para a mobilização/ transformação desse 

pensamento como superador de esquemas, habitus, face às novas problemáticas da sua prática 

e à construção de uma nova identidade profissional. 

Nessa perspectiva, as representações sobre a “profissionalização” são elaboradas 

pelos sujeitos a partir de discursos sociais, de posições culturais, de habitus, das experiências 

que os professores têm como sujeitos que desenvolvem uma atividade social especifica, das 

experiências com alunos, na relação com outros colegas e com outros profissionais. A 

representação sobre a “profissionalização”, é um elemento organizador dos projetos para o  

desenvolvimento profissional dos professores e para os processos formativos.  

As representações colocam-se e funcionam como fonte e como objetivo das 

motivações para o trabalho educacional e da sua formação. São representações que, no caso 

do professor(a), têm uma história pessoal antiga, que se inicia desde o momento em que entra 

na sala de aula, quando criança, na sua fase de estudante da educação escolar. Os professores, 

nessa história de vida, constroem e reconstroem suas representações sobre a 

profissionalização, o que pode levar ao avanço ou a verdadeiros obstáculos para superar idéias 

ancoradas em representações específicas.  

Para Baillauquès (2001) as representações são instrumentos cognitivos de apreensão 

da realidade e de orientação das condutas. As representações dos professores podem ser 

consideradas como um dos meios a partir dos quais eles estruturam seu comportamento de 

ensino e de aprendizagem 

O pensamento não se constrói por si só, os sujeitos constroem suas representações 

nas interações com os outros sob a mediação de ferramentas diversas (simbólicas e/ou 

materiais ) nos contextos específicos nos quais elas têm sentido. Por isso, não existem tantas 

representações quantos professores existam e em conseqüência é possível identificar “uma 

serie limitada” de modelos geradores de sentidos enquanto representações em relação a um 

objeto ( material ou simbólico). Assim, na presente pesquisa, embora procuremos caracterizar 

as representações individuais dos professores, procuramos “identificar” também as 

representações do grupo de professores. Essas idéias têm sido assinaladas pelas pesquisas 

sobre a cognição humana, a metacognição, as teorias implícitas, etc. Para alguns autores 

desses estudos podem ser encontrados  nas concepções, nas idéias e nas representações dos 

sujeitos os modelos (idéias nucleares ) que são típicos do grupo e que se diferenciam  de 

outros que são periféricos ( Flament, 1987).   

 Mudar ou mobilizar as representações dos indivíduos é um processo complexo. Não 

obstante, estudos sobre as representações dos indivíduos são relevantes, uma vez que trazem à 
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tona o “estado dessa situação” para se pautar na necessidade de estimular, nas bases de 

referências teóricas, o debate sobre profissão e a profissionalização docente, categorias que se 

constituem em eixos norteadores da formação, nem sempre explicitada nos Projetos 

Formativos.  

Se pensarmos na profissionalização da docência, na construção de uma identidade 

profissional que evolui, historicamente, mas que é importante se revelar nas distintas etapas 

desse desenvolvimento, como categorias explícitas, faz-se compreensível a importância do 

estudo, em especial quando consideramos o grande número de professores em serviço que 

cursam a Licenciatura em Pedagogia para uma formação universitária, na qual se iniciam e 

intensificam novos processos de profissionalização.  

Na verdade, fazer aflorar “as representações” dos professores é uma tarefa mais que 

complexa. A transformação dessas representações constitui um desafio (RAMALHO, 

NÚÑEZ, GAUTHIER, 2000). Não obstante esse desafio, as representações dos 

professores(as) sobre a profissionalização são elementos essenciais a se considerar no debate 

da profissionalização docente, como ponto para a reflexão dessa discussão. Não podemos 

criar questionamentos a esse respeito, desconhecendo o pensamento do professor(a) sobre o 

tema. Para BRASLAVSKY (1999) a mudança nas representações que os professores têm 

sobre a profissão e a profissionalização, está na base das exigências para a profissionalização 

da docência.  

 

Profissionalização da Docência 

 O termo profissionalização é um termo com diversos sentidos segundo os contextos 

específicos de seu uso. 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, a sua relação com outros profissionais. A 

profissionalização aumenta quando, na profissão, a implementação de regras preestabelecidas 

cede lugar a estratégias orientadas por objetivos e por uma ética. 

A profissionalização é um movimento ideológico, na medida em que repousa nas 

“novas representações” do ensino e do saber do professor no interior do sistema educativo. 

Mas é também político e  econômico. Induzem, no plano das práticas e das organizações, 

novos modos de gestão do trabalho docente e relações de poder entre os grupos no seio da 

instituição escolar. A profissionalização tem dois aspectos que constituem uma unidade: um 

interno que denominamos profissionalidade e outro externo ou profissionalismo. 

 

A Profissionalidade 

Através da profissionalidade o professor adquire os conhecimentos necessários ao 

desempenho de suas atividades docentes, adquire os saberes próprios de sua profissão. São os 

saberes das disciplinas e também os saberes pedagógicos. De posse de esses saberes e na sua 

pratica ele vai construindo os saberes, as habilidades, as competências para atuar como 

profissional. Observando as ações do professor vamos destacar traços que marcam sua 

pratica, o que se constitui como um processo de racionalização. Dessa forma, podemos, então, 

observar, analisar, comparar maneiras diferentes de ensinar. Mediante a formalização e a 

racionalização percebemos que há uma maneira mais ou menos igual de trabalhar. Este 

processo de formalização do trabalho é essencial na profissionalização de um tipo particular 

de trabalho, mas não podemos formalizar sem saber os elementos que caracterizam um tipo 

especial de trabalho. A profissionalidade está ligada a categorias tipo: saberes, competências, 

pesquisa, reflexão, crítica epistemológica, aperfeiçoamento, capacitação, inovação, 

criatividade, pesquisa, dentre outros. 
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O Profissionalismo 

O profissionalismo é mais do que um tema de qualificação e competência, uma 

questão de poder: autonomia face à sociedade, ao poder político, à comunidade e aos 

empregadores; jurisdição aos outros grupos profissionais; poder e autoridade face ao público e 

face as potenciais profissões ou grupos ocupacionais subordinados. É uma construção social 

na qual se situa a moral coletiva, o dever ser e o compromisso com os fins da educação como 

serviço público, para o público (não discriminatória) e com o público (participação). 

O profissionalismo refere-se à reivindicação de um status distinto dentro da visão 

social do trabalho. Implica em negociações, por um grupo de atores, com vistas a fazer com 

que a sociedade reconheça as qualidades especificas, complexas e difíceis a 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 prestigio. O reconhecimento de tal status 

está ligado à ideologia dominante de uma sociedade em uma determinada época. No 

profissionalismo se manifesta a autonomia que o profissional possui. Na docência essa 

autonomia é mais intelectual que institucional. 

Tendo em vista a importância preponderante da ciência, atualmente dentro das 

atividades humanas, a determinação de um status profissional baseia-se mais sobre a norma 

do saber dizer cientifico. Exige-se do profissional do ensino que tenha uma formação 

aprimorada, obtida em curso de formação superior e bastante refinada. Essa è uma  forma pela 

qual poderá lograr prestigio social. Mas a profissionalidade está ligada á ética que orienta o 

grupo profissional a agir numa atividade que tem um caráter preponderantemente 

democrático. 

O duplo aspecto da profissionalização, interno (profissionalidade) e externo 

(profissionalismo), é um processo dialético de construção de uma identidade social. Eles são 

irredutíveis, porem articulados um ao outro. O reconhecimento social não pode existir sem 

formalização da atividade e o desenvolvimento de competências que são condições 

necessárias. A formalização não pode fazer economia no processo de negociação dentro da 

esfera publica, visando a obtenção de um status profissional que reconhece o valor do serviço 

prestado. Ao profissionalismo estão ligadas as categorias: remuneração, status social, 

autonomia intelectual, serviços, compromisso/ obrigação, vocação, ética, crítica social, 

democracia, coletivo, etc.  

A necessidade da profissionalização sob a perspectiva da formação de novos saberes, 

novas competências e novas funções docentes pode-se converter num elemento 

desprofissionalizante quando esse aumento de funções não se acompanha de uma melhor 

formação no sentido do desenvolvimento profissional, numa melhoria das condições de 

trabalho, na criação de espaços e tempos orientados à construção da identidade profissional, 

que se vincula á natureza democrática do trabalho docente e à busca do reconhecimento 

social, bem como de uma remuneração justa. A profissionalidade deve estar fortemente 

relacionada com o profissionalismo, pois ambas formam são uma unidade dialética. 

Desconhecer essa relação pode levar ao circulo vicioso de mudar para não mudar. 

 

Os Rumos da Profissionalização 

O caminho da profissionalização docente tem sido bastante longo e difícil. Para 

Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004), este processo iniciou-se no século XVII com uma serie de 

transformações que ocorreram na educação em virtude de fatores de ordem política, 

econômica e social. Ao longo da historia a figura do professor é descrita de varias formas. A 

profissionalização do professor foi, pouco a pouco, transformada. Os autores citados 

identificam quatro modelos do professor: o professor improvisado, o 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 
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professor relacionado com as identidades da docência estão vinculados á historia da escola e 

podemos resumir em quatro etapas propostas por J. Brunner: 

- Na etapa da fundação da escola, foi a Igreja a principal influente na construção da 

identidade dos professores: a identidade missionária, evangelizadora ou apostólica. 

Nessa etapa a atividade docente era uma ocupação de religiosos ou leigos; 

- Na etapa de estruturação dos sistemas nacionais de educação acontecem os processos 

de estatização do ensino. O Estado passa a regular as funções dos docentes. As 

identidades dos professores se constituem em professor funcionário pautado num 

sacerdócio laico ligados ao Estado. A identidade continua próxima à entrega ao 

assistencialismo. O Estado normatiza as atividades dos professores; 

- Com a massificação dos sistemas educativos, a identidade docente continua numa 

construção sob a influência dos ditados dos Estados, embora apareçam outros agentes 

como os Sindicatos que contribuem para a configuração das identidades docentes. 

Nesse período coexistem as identidades do professor técnico e do professor 

trabalhador da educação; 

- Na etapa das transformações mundiais que levam à globalização das economias e da 

sociedade do conhecimento, a identidade se constroi sob a influencia de diversos 

agentes sociais (Estado, Sindicato etc) e pela autoconstrução: é a identidade do 

professor profissional. 

 

Identidade Profissional Docente 

A profissionalização é, para nós, processo e produto de construções de identidades da 

docência. Sendo assim, a categoria identidade passa a ser chave em nossas reflexões. 

Para Dubar ( 1997) a identidade de alguém é aquilo que se tem de mais precioso: a 

perda de identidade é sinônimo de alienação, de sofrimento, de angustia, de perda. Dessa 

forma, a identidade de um grupo profissional é o mais característico que faz desse grupo algo 

singular, único e que possibilita diferenciar-lhe de outros grupos. 

Segundo Hall (2004), a concepção clássica de identidade na modernidade pertence 

ao campo do interaccionismo simbólico. Nessa concepção a identidade é formada na interação 

entre o eu e a sociedade. O sujeito tem um núcleo ( essência) que é o “ eu real”, mais esse 

núcleo é formado e modificado num dialogo continuo com os mundos culturais exteriores e as 

identidades que esses mundos oferecem. 

A identidade dos professores como grupo profissional contém identidades anteriores 

e os gérmenes das identidades futuras. Não existe uma identidade para sempre, ela evolui e 

muda em processos de continuidade e rupturas, numa relação dialética. As identidades 

docentes atuais tem consigo os legados históricos das identidades que lhe precederam. Em 

cada geração e em cada sociedade como explica Dubar (1991) “as identidades sociais e 

profissionais não são só expressão psicológicas de personalidades individuais como tampouco 

são só produto de estruturas ou de políticas econômicas que implicam na interação entre 

trajetórias individuais e sistemas de emprego, trabalho e formação”. 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da 

profissão, da revisão constante dos seus significados sociais, e da revisão de tradições.  Essa 

construção é produto de sucessivas socializações no embate de fatores externos e internos, 

objetivos e subjetivos nos contextos específicos. Esse processo complexo está mediado por 

diversos processos de socialização, de construção de saberes nos espaços-tempo da formação 

e do exercício da profissão. Como processo, a profissionalização se expressa em diferentes 

identidades, características dos contextos sociais, políticos, econômicos, etc. 

As representações dos professores contribuem com a construção da identidade 

profissional a partir de três referências: a referência do ser, ou seja, a identidade atual, a 
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referência do fazer, ou seja, da prática e tarefas docentes, e a referência do deve ser, na qual se 

situam os desafios, a busca, as aspirações. 

Os professores são os atores principais na construção de sua identidade como parte 

dos processos de profissionalização. Essa identidade se constrói segundo Dubar (1991) nos 

seguintes contextos: o espaço da formação profissional, o espaço do ofício, o espaço 

organizacional e o espaço fora do trabalho. As identidades profissionais se iniciam durante a 

formação inicial e se enfrentam com realidades diversas nos contextos da atividade 

profissional, nos contextos sociais mais amplos, que exige novas configurações pessoais, 

intergrupais, individuais, para assumir matrizes que caracterizam estágios de 

profissionalização. 

 

O Contexto Empírico 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. 

 

PÓLO 
QUANTIDADE 

EFETIVA 
PERCENTUAL 

Currais Novos 215 26,8% 

Ceará Mirim 155 19,3% 

Macaíba 92 11,5% 

Natal 89 11,1% 

São Miguel 73 9,1% 

Parnamirim 68 8,5% 

Touros 61 7,6% 

Extremoz 33 4,1% 

Galinhos/ Rio do Fogo 17 2% 

Total 803 100% 

 

Tabela 1  – Distribuição de professores por pólo 

 

Na caracterização dos docentes que apresentamos a seguir pode ser encontrada a raiz 

social das representações que têm as professoras sobre a profissionalização. Ganham 

destaque, portanto, as seguintes “classes modais”: 90% do conjunto estudado são mulheres 

com menos de 40 anos de idade em sua maioria. Este resultado é indicador de um contingente 

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

(64%) são casadas; quase todas as professoras (94%) fizeram o Magistério ao nível de 

segundo grau (Ensino Médio). 

O percentual de 86% das professoras são polivalentes, ou seja, trabalharam nas 

quatro primeiras séries do Ensino Fundamental; 74% lecionam num só turno e trabalham 

numa única turma (65%). A maioria estuda num turno e trabalha no outro turno. 

As professoras podem diferenciar-se em dois grupos: um grupo (39%) que tem de 10 

até 20 anos de experiência na docência, e o outro grupo (44%) que tem 16 anos de 

experiência. Esses resultados se relacionam ao fato de 45% terem se graduado no magistério 

em nível médio, entre 1968 e 1978, e 48% ter se graduado no período de 1990-2000. Dessa 

forma, estamos com um grupo de professoras que apesar de serem jovens, têm experiência na 

docência. Essa experiência é importante na construção das representações, como foi discutido 

no referencial teórico. 
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O Percurso Metodológico: fundamentos e procedimentos 

A questão metodológica nas pesquisas sobre o pensamento do professor se apresenta 

aberta e susceptível a amplos debates. Trata-se de apreender os sentidos da prática 

profissional através de categorias simbólicas, como são as representações. Sob o signo da 

orientação teórica e epistemológica que definimos, a pesquisa assume os seguintes princípios 

metodológicos: a complementaridade de enfoques metodológicos e de coleta no tratamento 

dos dados, possibilita uma maior flexibilidade no desenho da metodologia, e 

conseqüentemente na credibilidade dos resultados. O quantitativo permite o trabalho com um 

grupo mais amplo, enquanto o qualitativo permite o acesso a uma melhor interpretação  e 

caracterização  dos  sentidos atribuídos pelos pesquisadores  ao objeto de estudo. 

Nessa perspectiva, a correlação entre os instrumentos de coleta de dados ajuda a 

superar as limitações próprias de cada instrumento. As respostas às questões de estudo, como 

construção de sentidos, emergem da interpretação de informações que provêm de diferentes 

fontes de coletas de dados, que inclui a discussão sistemática com outros pesquisadores, de 

forma crítica e reflexiva. 

- A triangulação (cruzamento) dos resultados coletados através de diferentes fontes, 

para cada questão de estudo, é utilizada como procedimento de enriquecimento das 

interpretações, a fim de se lograr uma construção caleidoscópica do objeto de estudo; 

- A descrição do contexto da pesquisa é um elemento essencial da construção dos 

sentidos das questões de estudo, e sua compreensão; 

- A pesquisa é, portanto, considerada como um ato comprometido, orientado à solução 

de problemas nos quais estão inseridos os pesquisadores e os professores que 

assumem uma postura interpretativa na construção do conhecimento. A teoria é 

referência para interpretar e compreender a “realidade” nos contextos específicos, 

mas, por sua vez a teoria se aperfeiçoa com os novos conhecimentos enquanto fonte de 

auto reflexão. Os resultados podem ser ferramenta para a liberdade, a crítica e a 

identificação do potencial de mudança (Stenhouse, 1978). 

Na pesquisa foram utilizados dados coletados na Pesquisa do Projeto Base usando 

dois instrumentos: o questionário de perguntas abertas e o teste de associação de palavras.  

Os dois instrumentos possibilitaram ter acesso a diversas informações de um grande 

número de sujeitos sobre o objeto de estudo. O questionário estava organizado em duas 

partes: uma primeira parte com perguntas para conhecer e caracterizar os professores, e uma 

segunda parte com perguntas abertas sobre a profissionalização e a docência como profissão. 

Dessa segunda parte foi selecionada a pergunta: O que é para você a profissionalização da 

docência? Na busca pelos sentidos que são atribuídos pelas professoras à categoria em estudo, 

o teste de “associação de palavras” permitiu determinar a organização de conceitos presentes 

na memória semântica das professoras. Ao ser apresentada a palavra profissionalização, que a 

identificamos como estímulo e solicitar que escrevessem em um tempo determinado as 

palavras com as quais esta poderia relacionar-se, foi possível se reconhecer um grau de 

conhecimento sobre o tema (a palavra – estímulo) que as professoras possuem.  

Para o processamento das respostas à pergunta aberta foi utilizado como 

procedimento a análise léxica. O procedimento organiza as respostas num léxico que é 

caracterizado e quantificado em tipos de palavras: substantivos, adjetivos, verbos e palavras 

instrumentais (agrupamento). 

O processamento das respostas do teste de associação de palavras se orientou para a 

caracterização (agrupamento), segundo critérios definidos  das  respostas ( tipos de palavras) e 

na quantificação dessas unidades semânticas sob determinados descritores 

O teste de associação de palavras permitiu  respostas que foram 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 lexicais sobre a 
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profissionalização da docência: um  a partir das respostas à pergunta aberta e o outro com as 

palavras do teste de associação de palavras.  

Os campos lexicais que resultaram dos instrumentos aplicados foram cruzados 

(comparadas as palavras e sua frequência). A análise do léxico cruzado permitiu  fazer 

inferências das palavras que configuram o núcleo das representações sobre a 

profissionalização e aproximar-nos as ditas representações. As etapas da metodologia se 

representam no Esquema 1 a seguir:  

 Análises do léxico 

 

 

Associação de palavras com o 

termo profissionalização. 

 

A identificação/construção das 

representações do grupo. 

   Pergunta aberta: O que é a 

profissionalização da docência? 

 

 Análises do léxico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 - Representações das etapas da metodologia da pesquisa 

 

Os campos lexicais e as representações das professoras sobre a profissionalização 

A discussão/descrição dos resultados se orienta à construção das respostas às 

questões do estudo. Para fins de uma melhor apresentação os resultados são organizados 

segundo os dados coletados em cada um dos instrumentos da pesquisa. 

As palavras evocadas pelos professores em relação ao termo profissionalização da 

docência no teste de associação de palavras foram classificadas em substantivos, adjetivos, 

verbos e outros (palavras instrumentais), sendo quantificada cada tipologia de palavra. 

 

CATEGORIA DA 

PALAVRA 

QUANTIDADE DE 

PALAVRAS DISTINTAS 

QUANTIDADE 

PERCENTUAL 

Adjetivos  5,7% 

Substantivos  72,9% 

Verbos  10,6% 

Outros (artigo, 

preposição, etc.) 
 10,8% 

Total  100% 

Cruzar as palavras 

dos instrumentos 

Identificar as palavras mais freqüentes. 

Identificar palavras inovadoras. 

Identificar palavras ausentes. 

Palavras do núcleo das 

representações sobre a 

profissionalização. 
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Tabela 2 – Palavras distintas sobre profissionalização de acordo com a tipologia na 

resposta do teste de associação de palavras 

 

 

Do total de palavras evocadas (4,589), 757 palavras são diferentes entre si. Desse 

total 72,9% são substantivos, 10,6% verbos e 5,7 adjetivos. Isso significa que as professoras 

evocam mais palavras (substantivos) para nomear que palavras para qualificar (adjetivos) ou 

referir-se a uma ação (verbos). As palavras mais utilizadas segundo a tipologia são: 

- para os substantivos: capacitação, qualificação, competência, conhecimento, 

compromisso, formação, aperfeiçoamento; 

- para os verbos: trabalhar, buscar, fazer, saber, procurar, aprender, conhecer, estudar; 

- para os adjetivos: profissional, dinâmico, responsável, capacitado, atualizado, 

eficiente, preparado, consciente, habilidoso, intelectual. 

 

As palavras mais evocadas, sejam substantivos, verbos ou adjetivos estão mais 

relacionadas com a profissionalidade como elemento da profissionalização. As palavras 

evocadas relativas ao profissionalismo aparecem pouco no conjunto de palavras. Não 

aparecem de forma significativa palavras inovadoras. 

Ao selecionar as palavras mais evocadas no seu conjunto, se organizou a tabela 3, 

que representa o núcleo do campo lexical das respostas no teste de associação de palavras. 

 

N 
PALAVRAS GERAIS SOBRE 

PROFISSIONALIZAÇÃO  

QUANTIDADE 

EFETIVA  

QUANTIDADE 

PERCENTUAL 

1.  Capacitação 

Qualificação 

321 

321 

7,0% 

7,0% 

2.  Competência 178 3,9% 

3.  Conhecimento 161 3,5% 

4.  Formação 99 2,1% 

5.  Capacidade 92 2,0% 

6.  Aperfeiçoamento 84 1,8% 

7.  Estudo 79 1,7% 

8.  Dedicação 78 1,69% 

9.  Ética 77 1,67% 

10.  Especialização 60 1,3% 

 

Tabela 3 - As palavras gerais sobre profissionalização no teste de associação de palavras 

 

A tabela 3 nos mostra que os professores evocam mais as palavras para nomear a 

profissionalidade. Aparecem poucas palavras para qualificar e palavras que associem a 

profissionalização ao processo (ação). A preocupação manifesta está na capacitação, na 

formação, no conhecimento. Essa situação é típica do discurso das Reformas Educacionais, 

que orientam suas iniciativas, no fundamental, nos problemas formativos relacionados com as 

competências, os saberes e as habilidades como condições mais importantes para a 

profissionalização docente. Essa visão se reforça na própria formação que é um espaço 

acadêmico (se volta mais para a profissionalidade) e discute pouco as questões do 

profissionalismo. 

As respostas dos professores à pergunta: “O que é a profissionalização da docência?” 

foram também tratadas segundo um procedimento de análise léxical. Nessa análise foi 

possível distinguir um total de  4,589 palavras e 1.430 palavras diferentes sobre a 
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profissionalização da docência. As palavras, organizadas segundo a tipologia se mostra na 

tabela 4. 

 
CATEGORIA DA 

PALAVRA 

QUANTIDADE 

EFETIVA 

QUANTIDADE 

PERCENTUAL 

Adjetivos 94 6,6% 

Substantivos 307 21,5% 

Verbos 470 32,8% 

Outros (artigos, 

preposições, etc) 

 

559 

 

39,1% 

Total 1.430 100,0% 

 

Tabela 4:  Categorias de palavras sobre profissionalização de acordo com a tipologia nas 

respostas da pergunta aberta. 

 

Na tabela 4 observa-se que os professores utilizam mais verbos (32,8%) e 

substantivos (21,5%) que adjetivos (6,6%) ao responder a pergunta. São usadas poucas 

palavras para qualificar a profissionalização enquanto as palavras que mais aparecem são para 

nomear ou para referir-se a processos relativos à profissionalização. Não aparecem palavras 

inovadoras.  As palavras que mais são usadas, em cada tipologia são: 

- para os verbos: trabalhar, buscar, exercer, capacitar, qualificar, estar, ter, dever, 

aperfeiçoar; 

- para os substantivos: trabalho, docente, capacitação, qualificação, conhecimento, 

prática, formação, cursos, especialização; 

- para os adjetivos: profissional, capacitados, qualificados, responsável, comprometido, 

preparado, atualizado, competente. 

O tratamento dos dados nos levou a construção da tabela 5, na qual se apresentam as 

palavras, no geral, mais utilizadas pelas professoras quando opinam sobre o sentido que tem 

para elas a profissionalização da docência. 

  

N 
PALAVRAS 

PROFISSIONALIZAÇÃO 

QUANTIDADE 

EFETIVA 

QUANTIDADE 

PERCENTUAL 

1.  Ser 613 6,45% 

2.  Trabalhar 435 4,6% 

3.  Docente 346 3,64% 

4.  Profissional 159 1,67% 

5.  Capacitação 

Qualificação 

128 

128 

1,34% 

1,34% 

6.  Conhecimento 90 0,94% 

7.  Profissão 65 0,68% 

8.  Prática 62 0,65% 

9.  Formação 

Buscar 

53 

53 

0,55% 

0,55% 

10.  Educação 46 0,48% 

 

Tabela 5 - As palavras  mais utilizadas sobre a  profissionalização na questão 

aberta. 

 

Na tabela 5, as palavras que mais aparecem estão ligadas à profissionalidade. 

Novamente, as professoras estruturam suas opiniões em torno das palavras que fazem 
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referência à capacitação, ao conhecimento, à formação. As palavras da tabela 5 constituem o 

núcleo do léxico das respostas à pergunta aberta. 

Para configurar o campo lexical das representações que caracterizam as diversas 

representações individuais, ou seja, as representações centrais, que se podem atribuir ao grupo 

como um todo, foram cruzadas as palavras dos núcleos léxicos resultantes das análises dos 

dados da pergunta aberta e do teste de associação de palavras. No quadro 1 aparecem os 

resultados desse cruzamento, que configura o núcleo das representações do grupo. 

 

TESTE DE 

ASSOCIAÇÃO 

DE PALAVRAS 

QUANTIDADE 

PERCENTUAL 

QUESTÃO 

ABERTA 

QUANTIDADE 

PERCENTUAL 

Capacitação 

Qualificação 

7,0% 

7,0% 

Ser 
6,45% 

Competência 3,9% Trabalhar 4,6% 

Conhecimento 3,5% Docente 3,64% 

Formação 2,1% Profissional 1,67% 

Capacidade 
2,0% 

Capacitação 

Qualificação 

1,34% 

1,34% 

Aperfeiçoamento 1,8% Conhecimento 0,94% 

Estudo 1,7% Profissão 0,68% 

Dedicação 1,69% Prática 0,65% 

Ética 
1,67% 

Formação 

Buscar 

0,55% 

0,55% 

Especialização 1,3% Educação 0,48% 

 

Quadro 1 - Palavras sobre profissionalização mais citadas na questão aberta e no teste 

de associação de palavras 

 

Da análise do quadro podemos inferir a forte presença de palavras relativas à 

profissionalidade. Dentre essas palavras estão aqueles que mais se exige ao professor: a 

capacitação, a qualificação, a formação como chave da profissionalização. No núcleo do 

léxico das representações não aparecem palavras inovadoras ou palavras que circulam com 

frequência na academia e que são chaves nas propostas formativas dos cursos do ProBásica, 

como a reflexão, a crítica, a autonomia, a pesquisa, seja em forma de substantivos, adjetivos 

ou verbos. A dimensão dada pelo profissionalismo, referente ao se professor profissional, suas 

condições necessárias (materiais e  simbólicas) são pouco usadas. Os léxicos obtidos não são 

significativamente diferentes, o que nos leva a pensar que são essas as palavras que 

configuram as representações do grupo de professoras.  Para elas a profissionalização é um 

processo de qualificação, de capacitação para o crescimento profissional. As representações 

das professoras são norteadoras de suas práticas como grupo. Essas representações levam à 

busca de cursos de capacitação como elemento decisivo da profissionalização, embora essas 

representações tenham, ao nosso entender, uma forte fragilidade no que diz respeito a uma 

postura crítica frente ao próprio processo formativo que estão submetidos. 

 

CONCLUSÕES 

 

A necessidade da profissionalização sob a perspectiva da formação de novos saberes, 

novas competências e novas funções docentes pode-se converter num elemento 

desprofissionalizante quando esse aumento de funções não se acompanha de uma melhor 

formação no sentido do desenvolvimento profissional, numa melhoria das condições de 
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trabalho, na criação de espaços e tempos orientados á construção da identidade profissional, 

que se vincula á natureza democrática do trabalho docente e a busca do reconhecimento 

social, de uma remuneração justa. A profissionalidade deve estar fortemente relacionada com 

o profissionalismo, já que constituem-se numa unidade dialética. Desconhecer essa relação 

pode levar ao circulo vicioso de mudar para não mudar, criando falsas expectativas ou 

favorecendo a construção de uma mera retórica. 

Como explica Arbelaèz (2004), quando os sujeitos não conhecem suas 

representações, agem orientados pelas suas práticas socializadas, que funcionam como 

estereótipos do que tem que fazer, enquanto ficam ocultas as razões e as críticas, as 

verdadeiras justificativas ideológicas de seu agir. As representações se configuram como uma 

autêntica epistemologia pessoal que fundamenta rotinas e plano mentais. 

Fazer explicitar as representações dos professores sobre a profissionalização, pode 

levar ao questionamento de suas idéias, suas práticas, para pensar e construir novas 

identidades profissionais quando reconhecem de forma crítica as contradições dialética entre 

as identidades atuais e a necessidade de novas identidades que mobilizem novas práticas 

profissionais. A formação inicial e continuada, os espaços de reflexão e debate dos 

professores devem promover o questionamento (quando necessário e desejável pelos 

professores)  das representações sobre a profissionalização da docência. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


