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1. INTRODUÇÃO 

As Reformas Educacionais que vêm acontecendo nos países da América 

Latina, entre eles o Brasil, a partir de meados dos anos 90, têm dado forte ênfase à 

formação dos professores e aos processos pelos quais alguém aprende a ensinar. Essas 

reformas, ao proporem uma verdadeira mudança paradigmática, passam a exigir dos 

professores a revisão de suas concepções sobre a docência, um novo agir profissional, 

assim como uma nova auto-imagem sobre o que é ser professor nos novos contextos da 

prática profissional. No âmbito do Ensino Fundamental os professores passaram a 

confrontarem-se com reformulações que situam a educação no contexto de uma 

sociedade que impõe novas exigências à escola, à formação e ao desenvolvimento do 

trabalho docente. Nessa perspectiva, o debate sobre a docência como profissão, bem 

como a sua profissionalização se delineia na ótica das reformas e políticas educacionais 

como alternativa para se repensar hoje a educação, o ensino e a formação dos 

professores. 

A profissionalização da docência é assumida pela política educacional 

brasileira como parte das tendências mundiais, iniciadas no contexto americano, no ano 

de 1986, com os estudos do Grupo Holmes, que aponta uma série de situações 

insatisfatórias do ensino americano, revelando a necessidade de uma reforma das 

políticas e das práticas pedagógicas. Divulgam que se a educação vai mal, isso de uma 

certa maneira está relacionado com aqueles que ensinam e que carecem de saberes 

profissionais, precisando melhorar a formação dos professores e profissionalizar muito 

mais o magistério (in Gauthier, 1998, p.58).  

No Brasil, a profissionalização constitui uma problemática atual e desafiante, 

uma vez que existem posições diversas sobre o seu significado na formação e na prática 

docente, sendo necessário discutirmos o sentido próprio que ganha a profissionalização 

da docência no amplo contexto da realidade educacional brasileira. Nesse sentido, a 

participação coletiva do professor em debate nas associações científicas, nos fóruns e 

agendas da área, nos sindicatos e nas Universidades são importantes espaços de 
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veiculação das novas referências que implicam a categoria docente na construção de 

novas identidades profissionais. 

Nesse sentido, estudar as representações docentes como parte da identidade 

profissional se faz relevante. Se a formação se subordina só a fatores externos de 

mudanças (identidades impostas) sem considerar o pensamento, os desejos, as 

expectativas e as necessidades dos docentes, mudança significativa alguma acontecerá 

de forma a contribuir para a construção de novas identidades profissionais. 

O presente estudo é parte do projeto: “As representações de professores sobre a 

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

financiado pelo CNPq. Analisa as representações que têm os professores experientes do 

Ensino Fundamental sobre a profissionalização do ensino, enfatizando os processos de 

construção de sua identidade profissional, condição que nos permite compreender que o 

sucesso das políticas é fortemente dependente das estratégias de aprendizagem sobre o 

ensino, das mudanças nas representações, atitudes e expectativas dos professores sobre 

a sua atividade profissional. 

2. MARCO CONCEITUAL 

A matriz teórica se estrutura na base de três categorias: 1) Identidade 

profissional docente; 2) Profissionalização da docência; 3) Representações docentes. 

2. 1. Identidade profissional docente 

Compreendemos a profissionalização da docência como processo e produtos de 

construções de identidades da docência, categoria esta que passa a ser chave em nossas 

reflexões sobre o professor e a sua formação. 

A identidade profissional surge como um processo dinâmico e interativo de 

construção social (socialização), no qual influem dimensões pessoais e sociais que 

possibilitam identificar características pessoais do agir profissional, as quais se 

estruturam em relação com um agir coletivo (do grupo profissional). Os professores 

assumem uma forma de ser docente em função das relações complexas entre as 

demandas sociais e pessoais, condicionadas pelos contextos sociais e históricos. 

Na construção da identidade profissional Woods (2002) distingue três tipos de 

identidade que se articulam e se fazem dependentes umas de outras. São elas: a 

identidade social, a identidade pessoal e o auto-conceito. A identidade social se 

relaciona com as atribuições que a sociedade atribui ao grupo profissional, baseada em 

prescrições e que se expressa nos discursos oficiais. A identidade pessoal diz respeito 

aos significados atribuídos pelos próprios sujeitos ao “eu professor”, como formas de 
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auto definições e de atribuições pessoais. O auto-conceito é uma referência do sujeito, 

síntese das idealizações sociais e das atribuições que ele identifica para si, como sujeito. 

Nesse sentido, Carrolo (1997, p.31) afirma que a identidade profissional, do ponto de 

vista social, é resultado da adequação entre a identidade para si e a identidade para 

outrem. 

A identidade é um processo de construção do sujeito e do grupo historicamente 

situados, ou seja, uma forma de autocompreesão socialmente situada, sujeita a 

definições e redefinições do próprio sujeito em relação com os outros (NUÑEZ E 

RAMALHO,2004). A profissão de professor, como as demais, emerge e se desenvolve 

em contextos e momentos históricos como resposta às necessidades que estão postas 

pela sociedade, adquirindo estatuto de legalidade. Como parte da dinâmica da 

construção de identidades profissionais os professores elaboram auto-imagens, 

representações de si  e de seu grupo profissional. Essas representações e auto-imagens 

são elementos das formas de se compreender os outros dentro do grupo profissional. 

Nessa lógica, podemos falar de identidades individuais e de identidades do grupo. As 

identidades não aparecem como entes isolados e sim numa unidade dialética entre o 

individual e o coletivo ou do grupo. 

A identidade dos professores como grupo profissional contém, além das  

identidades anteriores, os germes das identidades futuras, portanto, não são imutáveis, 

não existindo uma identidade para sempre: ela evolui e muda em processos de 

continuidade e rupturas.  

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

parte dos processos de profissionalização. Uma identidade profissional se constrói, pois, 

a partir da significação social da profissão, da revisão constante dos seus significados 

sociais a respeito das representações elaboradas sobre “o oficio” e da revisão de 

tradições. Essa construção é produto de sucessivas socializações no embate 

contraditório de fatores externos e internos, objetivos e subjetivos. 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 para a 

construção da identidade profissional a partir de três referências: a referência do ser, ou 

seja, a identidade atual, a 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. 
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2.2. As Representações Docentes 

A categoria representações tem assumido, nas ciências sociais, diferentes 

sentidos que revelam seu caráter polissêmico pautado por diversas posições teóricas. O 

estudo das representações dos sujeitos e dos grupos sociais é objeto de reflexões 

teóricas e metodológicas da psicologia cognitiva, da psicologia social, e da sociologia.  

Na psicologia cognitiva encontramos diferentes definições do termo 

representação como elemento de pensamento. A psicologia cognitiva admite que os 

sujeitos constroem representações sobre a realidade como forma simbólica para dar 

conta de “algo” na sua ausência. Esse “algo” pode ser material ou simbólico e está 

relacionado com o contexto, com a sociedade e a natureza dos quais participam os 

sujeitos. Na perspectiva estruturalista de J. Piaget, as representações são produto de 

processos construtivos desenvolvidos pelos sujeitos e se constituem em capacidades 

novas para utilizar significantes (signos ou símbolos) ligados ou opostos às coisas às 

quais se referem, fazendo diferença com os significados (dos objetivos, situação ou 

acontecimento designado pelo significante). A linguagem é um fator principal de 

formação e socialização das representações, assim como da explicitação dos elementos 

simbólicos que as configuram. 

No enfoque histórico-cultural as representações são construídas pelos sujeitos, 

no contexto sócio-histórico, na interação com os outros e mediados por instrumentos 

(materiais ou simbólicos). Para Gohier, C. et al (2001, p. 28), a identidade profissional 

do docente: 

Consiste na representação que ele elabora de si mesmo como 

docente, e que se situa no ponto de interseção engendrado pela 

dinâmica interacional entre as representações que se tem de si 

mesmo como pessoa e as representações dos professores e da 

profissão docente. 

 

As representações são formas usadas para interpretar e pensar a realidade 

cotidiana. As que são construídas no cotidiano, em geral, são resultados de processos 

acríticos, baseados na experiência dos sujeitos e na comunicação com os outros. Nesse 

sentido, as representações não são transmitidas de um indivíduo para outro. São 

construções cognitivas que acontecem no grupo social e nas práticas culturais. Na 

perspectiva histórico-cultural, embora se possa falar de representações dos sujeitos, elas 

são construções sociais. As representações colocam-se e funcionam como fonte e como 

objetivo das motivações para o trabalho educacional e da formação. São representações 
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que, no caso do (da) professor(a), têm uma história pessoal que se inicia desde o 

momento em que entra na sala de aula, quando criança, na educação escolar.  

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 que, na presente pesquisa, embora nos voltemos para  

caracterizar as representações individuais de professores, procuramos “identificar” 

também as representações que emergem destes como grupo.  

Essas idéias têm sido assinaladas pelas pesquisas sobre a cognição humana, a 

metacognição, as teorias implícitas, entre outros. Alguns autores desses estudos revelam 

que podem ser encontrados nas concepções, nas idéias e nas representações dos sujeitos 

os modelos (idéias nucleares) que tipificam os grupos e que se diferenciam de outros 

modelos que são periféricos (FLAMENT, 1987).   

As representações sobre a profissionalização são elaboradas pelos sujeitos a 

partir de discursos sociais, de posições culturais, de hábitos, das suas experiências como 

sujeitos que desenvolvem uma atividade social especifica, das experiências como alunos 

e 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 nos caminhos de 

consolidação e de construção de identidades profissionais. 

A reflexão crítica das representações dos professores como estratégia formativa 

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

formação. Com base na perspectiva construtivista sobre a formação docente, 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 dar sustentação aos estudos e profissões sobre a 

formação docente (pensar propostas facilitadoras da busca de novas identidades 

profissionais), envolve o conhecimento das representações dos docentes. 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 pensar na profissionalização docente desconhecendo o 
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pensamento do professor(a) sobre o significado que daí emerge sobre a 

profissionalização.  

2.3. Profissionalização da docência 

A profissionalização tem sido entendida como transformação de uma prática 

informal num ofício, resultado de formação específica, com reconhecimento. A 

profissionalização do professor define-se, em parte, por características objetivas. Uma 

identidade é também uma forma de representar a profissão, as suas responsabilidades, a 

sua formação inicial e contínua, a sua relação com os demais 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 

no interior do sistema educativo “novas representações” sobre o ensino e sobre o saber 

do professor. É também político e econômico, por induzir, 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 chamado de 

profissionalismo. 

2.4. A Profissionalidade 

A profissionalidade expressa o agir docente, baseado em conhecimentos e 

competências legitimadas na formação e no desenvolvimento da profissão. Por meio da 

profissionalidade o professor adquire os conhecimentos necessários ao desempenho de 

suas atividades docentes e adquire os saberes próprios de sua profissão: os saberes das 

disciplinas, do currículo, da experiência, enfim, os saberes pedagógicos em geral. 

Observando as ações do/a professor/a podemos destacar traços que marcam sua prática. 

Podemos observar, analisar e comparar maneiras diferentes de ensinar. À 

profissionalidade estão ligadas categorias como: saberes, competências, pesquisa, 

reflexão, crítica epistemológica, aperfeiçoamento, capacitação, inovação, criatividade, 

pesquisa, etc. A profissionalização da docência não depende exclusivamente de  

competências e da formação. Existem outros fatores de naturezas materiais, históricos, 

sociais, políticos, pessoais, que estão na base da profissionalização. Esses fatores estão 

relacionados com a outra dimensão: o profissionalismo.  

2.5. O Profissionalismo 
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O profissionalismo refere-se, portanto, 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 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 profissional. O reconhecimento de tal status esta ligado à ideologia dominante 

de uma sociedade em uma determinada época. No profissionalismo se manifesta a 

autonomia que o grupo profissional possui. A participação em grupos profissionais, em 

corporações docentes, no sindicato, contribui com o desenvolvimento do 

profissionalismo, na busca e consolidação de seus elementos constitutivos. 

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

(profissionalismo), é um processo dialético de construção de identidades profissionais. 

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, mas não o suficiente. A profissionalidade deve manter uma 

relação indissociável com o profissionalismo, pois ambas constituem-se numa unidade 

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

mudar. 

3. O CONTEXTO DA PESQUISA 

O estudo foi desenvolvido com 803 professores (grupo geral), alunos do 

Programa de Qualificação Profissional para a Educação Básica (Pró-Básica) da UFRN. 

Esse programa forma Licenciados em Pedagogia e se orienta para professores do Ensino 

Fundamental. Os professores pertencem a 09 municípios (pólos) do Estado do Rio 

Grande do Norte (Tabela 1). 

No grupo, 90% são mulheres com menos de 40 anos de idade, confirmando a 

histórica predominância da mulher no ensino fundamental, razão pela qual vamos usar o 

termo professoras no genérico feminino. Mais da metade delas (64%) são casadas; 94% 

fizeram o Magistério ao nível de segundo grau (Ensino Médio); 86% são professoras 

polivalentes, ou seja, trabalharam nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental; 

74% lecionam num só turno e trabalham numa única turma (65%), ou seja, a maioria 

estuda num turno e trabalha no outro. Em relação aos anos de experiência no exercício 

da docência, 70% têm mais de cinco anos de experiência docente e 57% mais de 10 

anos. 
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Em resumo, trata-se de um grupo majoritário de mulheres professoras em 

processo de formação em nível superior, acumulando experiência no magistério das 

primeiras séries do Ensino Fundamental, que trabalham em pequenos municípios do 

Estado do Rio Grande do Norte.  

4. O PERCURSO METODOLÓGICO 

A questão metodológica nas pesquisas sobre as representações docentes se 

apresenta aberta e susceptível a amplos debates. Trata-se de apreender “o objeto 

representado” por meio de categorias simbólicas, como são as representações. Sob o 

signo da orientação teórica e epistemológica que definimos, a pesquisa assume dois 

princípios metodológicos: 1) a complementaridade de enfoques metodológicos, que 

possibilita uma maior flexibilidade no desenho da metodologia e, conseqüentemente, na 

credibilidade dos resultados; 2) a relação quantitativo-qualitativo. O quantitativo 

permite o trabalho com um grupo mais amplo, enquanto o qualitativo permite o acesso 

ao aprofundamento da interpretação e caracterização das  representações pelos 

pesquisadores. 

Na base desses princípios, o uso dos instrumentos de coleta de dados e a sua 

correlação ajudam a superar as limitações próprias de cada instrumento. As respostas às 

questões de estudo, como construção dos pesquisados, emergem da interpretação de 

informações que provêm de diferentes fontes de coletas de dados e da discussão 

sistemática com outros pesquisadores. Na busca de maior credibilidade, nos orientamos 

para trabalhar a triangulação. 

A triangulação (cruzamento) dos resultados, coletados por meio de diferentes 

fontes, para cada questão de estudo e utilizada como procedimento de enriquecimento 

das interpretações, a fim de se alcançar uma construção caleidoscópica do objeto de 

estudo. A descrição do contexto da pesquisa é considerado elemento essencial para a 

construção e compreensão dos sentidos das questões. Nesse sentido, a pesquisa é um ato 

comprometido, orientado para a busca de solução de problemas nos quais estão 

inseridos os pesquisadores e os professores que assumem uma postura interpretativa na 

construção do conhecimento. A teoria referência para interpretar e compreender a 

“realidade” (contextos específicos), se aperfeiçoa com os novos conhecimentos 

enquanto fonte de auto reflexão. Nessa perspectiva, os resultados podem ser ferramentas 

que valorizam a liberdade, a crítica e a identificação do potencial de mudança. 

Na pesquisa foram usados dois instrumentos de coleta de informações: o 

questionário de perguntas abertas e o teste de associação livre de palavras. Os dois 
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instrumentos possibilitaram o acesso a diversas informações de um grande número de 

sujeitos sobre suas representações a respeito da profissionalização da docência. O 

questionário foi organizado em duas partes: uma primeira com perguntas para conhecer 

e caracterizar os professores, e uma segunda com perguntas abertas sobre a 

profissionalização. Dessa segunda parte foi selecionada a pergunta que discutiremos: “O 

que é para você, a profissionalização da docência?” O teste de “associação livre 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 solicitarmos que escrevessem em um tempo 

determinado as palavras com as quais esta poderia relacionar-se, foi possível se 

reconhecer um grau de conhecimento (a palavra – estímulo) que as professoras possuem 

sobre a profissionalização.  

Para o processamento das respostas da pergunta aberta foi utilizado como 

procedimento a análise léxica e a análise de conteúdo. O primeiro organiza as respostas 

num léxico que é caracterizado e quantificado em tipos de palavras: substantivos, 

adjetivos, verbos e palavras instrumentais; o segundo possibilita agrupar e quantificar 

categorias (unidades de sentido) a partir das respostas à pergunta aberta.  

O teste de associação de palavras permitiu respostas que foram confrontadas 

com o léxico das respostas à pergunta aberta, na busca de maior confiabilidade na 

construção das respostas às questões de estudo. Dessa forma, foram organizados dois 

campos semânticos sobre a profissionalização da docência: um a partir das respostas à 

pergunta aberta e o outro com as palavras do teste de associação livre de palavras.  

Para uma visão mais “caleidoscópica” das representações, os campos 

semânticos que resultaram dos instrumentos aplicados foram cruzados (comparadas as 

palavras e sua freqüência, assim como, com as categorias da análise do conteúdo das 

respostas à pergunta). A análise cruzada permitiu fazer inferências das palavras e 

categorias que configuram o núcleo “semântico” das representações sobre a 

profissionalização e aproximar-nos delas. As etapas do procedimento metodológico são 

representadas no Esquema 1. 

5. AS REPRESENTAÇOES DOCENTES E A PROFISSIONALIZAÇÃO: FACES 

DE IDENTIDADES 

A discussão a respeito dos resultados foi organizada com base em três 

perspectivas: - as contribuições dos dados obtidos no teste de associação livre de 

palavras; - as contribuições dos dados obtidos na análise do léxico e da categorização da 
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pergunta aberta: “O que é a profissionalização da docência?”; - o cruzamento dos dados 

das atribuições anteriores para se inferir as representações sobre a profissionalização da 

docência. 

As palavras mais evocadas pelas professoras em relação ao termo 

“profissionalização da docência”, no teste de associação livre de palavras, estão sendo 

apresentadas na tabela 2. Essas palavras representam não só as mais evocadas como 

também as evocadas nos primeiros lugares. Na tabela citada podemos observar que as 

palavras mais evocadas fazem referência a produtos da formação, tais como: 

capacitação, competências, conhecimento, qualificação, estudo. Outro grupo de 

palavras faz referência a características do trabalho docente: responsabilidade, respeito, 

ética, valorização.  

Essas palavras foram classificadas segundo as categorias teóricas: 

profissionalidade e profissionalismo. A tabela 3 mostra que as palavras relativas à 

profissionalidade (o agir profissional para o ensino) são mais evocadas que as palavras 

associadas aos contextos e condições da construção da identidade profissional, ou seja, 

palavras que podem ser associadas à profissionalidade. As preocupações com o 

conhecimento/competência, qualidade/capacitação/aperfeiçoamento são as mais 

evocadas para a profissionalização. 

A partir dessas análises podemos construir o “campo semântico 1”, ou seja, 

uma estrutura de significado associada à representação em estudo. Esse campo 

semântico se estrutura conforme representado no esquema 2. 

As respostas à pergunta aberta “O que é a profissionalização da docência?” 

foram analisadas para estruturar o léxico característico. Na tabela 3 aparecem as 

palavras de maiores freqüências no léxico, em número de 1445, organizadas a partir de 

um corpus de 9804 palavras, podendo observar na citada tabela que as palavras mais 

usadas pelas professoras ao responder a pergunta são: ser, professor, trabalho, 

profissional, docente, capacitação, estar, conhecimento, ter, profissão. Dentre as 20 

palavras mais freqüentes, 30% estão associadas à formação, ao ser, ao buscar/melhorar. 

Essas respostas podem indicar que as professoras se incluem como sujeito nos processos 

de construção de conhecimento com processos  intersubjetivos.  

O léxico foi categorizado em substantivos, adjetivos, verbos e palavras 

instrumentais. Os substantivos são palavras que nomeiam; os adjetivos qualificam; os 

verbos referem-se à ações. Esses elementos enunciativos oferecem  “pistas” importantes 

sobre o conteúdo das representações.  
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Na tabela 4 são evidenciadas as palavras correspondentes a cada uma dessas 

categorias em que os substantivos mais usados são elementos da formação ou do ser 

professor: professor, trabalho, profissional, capacitação, conhecimento, formação, 

qualificação. Ao serem essas palavras as mais freqüentes, podemos pensar que existe 

uma relação das representações com as preocupações advindas do processo de formação 

em curso. 

Os verbos determinam o conteúdo tempo/ação/descrição no discurso dos 

sujeitos e possibilitam conhecer o tempo em que  eles colocam suas ações.      

Na tabela 4 aparecem os verbos no  infinitivo (tematizados). Assim que, como 

processo, a profissionalização se associa a uma busca, para ser e ter, dever/melhorar. 

Como os verbos estão no infinitivo, não refletindo o uso do tempo real, 

selecionamos do corpus do discurso os verbos de maior freqüência segundo sua forma 

original: de cinqüenta formas verbais, trinta aparecem no infinitivo, dezoito no presente 

e duas no futuro.Essa situação sugere a preocupação das professoras com o tema 

presente da profissionalização. 

Os adjetivos, palavras que qualificam, relacionam-se aos elementos afetivos e 

avaliativos no conteúdo das representações a serem inferidas. Em destaque temos: 

melhor, novas, responsável, atuante, capacitado, comprometido. 

Na tabela 5 estão agrupadas as palavras (léxico) de maior freqüência segundo 

as categorias profissionalidade e profissionalismo. A maior quantidade de palavras 

fazem referência à profissionalidade, quais sejam: capacitação, conhecimento, 

formação, qualificação, preparação, especialização, aparecendo, portanto, como 

significativas, ganhando “peso” no discurso das professoras.  

Podemos constatar, nesses resultados, a incidência da preocupação das 

professoras com a formação, com o conhecimento e a competência, ou seja, os 

elementos definidores da profissionalidade, que aparecem mais fortemente que os 

elementos característicos do profissionalismo.  

Do léxico (e sua freqüência) das respostas à pergunta aberta, foi organizada o 

campo semântico 2, conforme representado no esquema 3. As análises de conteúdo das 

respostas à pergunta aberta possibilitam a construção de categorias, assim como 

determinar sua freqüência com o propósito de caracterizar os sentidos que são atribuídos 

pelos professores  à “profissionalização da docência” (tabela 6), o que nos leva a pensar 

que a profissionalização da docência é, para as professoras, no fundamental, uma 
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questão de capacitação e formação  ligada ao desenvolvimento de competência, 

dedicação e compromisso moral.  

Como a representação está construída na base de significados  que dão sentidos 

à realidade, o conteúdo representacional é o conjunto de formas particulares (conceitos, 

imagens) sobre a profissionalização da docência.  Dessa forma, ao relacionar os campos 

semânticos 1 e 2, juntamente com as categorias podemos inferir a representação 

característica das professoras no contexto da formação, como evidenciado no esquema 

4. Dessa forma, identificamos uma representação predominante  no grupo das 

professoras em relação á profissionalização da docência. Ou seja, o predominante é “a 

profissionalização como processo de busca de formação e de desenvolvimento, de 

competência, conhecimento e compromisso”. Essa representação não sugere uma 

exclusividade ou pensamento homogêneo sobre o que representa, para professores, a 

profissionalização no contexto formativo. Reconhecemos que devem existir outras 

representações associadas a um número menor de professoras, assim como a outros 

contextos da prática profissional. 

6. À MODO DE CONCLUSÕES 

No contexto da formação as palavras mais evocadas e usadas ao responder a 

pergunta aberta estão associadas a elementos da formação. Esse resultado é um 

indicativo da influência do contexto nas representações que ativam os sujeitos  em face 

de determinadas demandas cognitivas. As professoras representam a profissionalização 

como a busca de competências, conhecimentos para melhorar o trabalho de ensino com 

aumento de compromisso, ética e responsabilidade. No contexto da formação se ativam 

representações ligadas à profissionalidade e poucas representações se manifestam a 

respeito do profissionalismo. Essas representações tipificam elementos de uma 

identidade em construção, na qual o conhecimento é priorizado no contexto da 

formação como um dos espaços múltiplos de se viver e construir identidades 

profissionais. A profissionalização da docência, enquanto processo de construção de 

identidade, è um processo complexo que não pode acontecer por decreto legal ou pela 

ação de  forças endógenas aos docentes como pode esperar as reformas implementadas 

pelas políticas educacionais, que tendem a avançar na retórica e no campo de teorização 

sem, efetivamente, implementar ações que possam colocar o professor à frente da 

profissionalização da categoria. 
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8. TABELAS E ESQUEMAS 

 

Tabela 1  – Distribuição de professores por pólo 

Pólo Quantidade 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 2.  Palavras evocadas sobre Profissionalização 

Palavras Quantidade Palavras Quantidade 

capacitação 203 estudo 74 

 competência 178 dedicação 77 

 responsabilidade 164 ética 75 

conhecimento 154 atualização 58 

compromisso 139 especialização 58 

qualificação 115 valorização 56 

formação 98 curso 53 

respeito 91 amor 51 

capacidade 84 trabalho 46 

aperfeiçoamento 82 profissional 39 
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Tabela 3. palavras evocadas sobre profissionalidade e profissionalismo 

 

 

 

 

 

 

 

Profissionalidade Quantidade Profissionalismo Quantidade 

capacitação 203 compromisso 139 

Competência 178 respeito 91 

responsabilidade 164 etica 75 

conhecimento 154 especialização 58 

qualificação 115 valorização 56 

formação 98 curso 53 

respeito 91 trabalho 46 

capacidade 84 profissional 39 

aperfeiçoamento 82 necessidade 37 

dedicação 77 busca 36 
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Tabela 4. Palavras mais frequentes para a profissionalização do trabalho docente 

Palavras Quantidade Palavras Quantidade 

Ser 385 Prática 56 

Professor 190 Formação 52 

Trabalho 178 Exercer 49 

Profissional 141 Qualificação 42 

Docente 135 Educação 41 

Capacitação 91 Responsabilidade 36 

Estar 87 Curso 36 

Conhecimento 84 Profissionalização 35 

Ter 63 Buscar 34 

Profissão 59 Melhorar 31 

 

 

Tabela 5. Substantivos, adjetivos e verbos ( Profissionalização do trabalho docente) 

 

 

 

 

 

 

Substantivos Quant. Adjetivos Quant Verbos Quant. 

Professor 190 Melhor 70 Ser 385 

Trabalho 178 Docente 69 Estar 87 

Profissional 114 Novos/novas 31 Ter 63 

Capacitação 91 Profissional 26 Exercer 49 

Conhecimento 84 Responsável  22 Buscar  45 

Profissão 59 Atuante 15 Dever 34 

Docente 59 Capacitado 14 Procurar  32 

Formação 52 Pedagógico 20 Melhorar 31 

Qualificação 42 Comprometido 13 Poder   27 

Educação 41 Atualizado 11 Aperfeiçoar 27 
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Tabela 6. Palavras para a Profissionalidade e o Profissionalismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7. Profissionalização docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profissionalidade Quantidade Profissionalismo Quantidade 

trabalho 178 Professor 190 

docente 135 Profissionais 141 

capacitação 91 Profissão 59 

conhecimento 84 Curso 36 

formação 52 Profissionalização 35 

qualificação 42 Compromisso 30 

educação 41 Valorização 16 

responsabilidade 36 Atuante 15 

preparação 22 Capacitado 14 

especialização 21 Procurar 13 

Categorias para a Profissionalização 

Categorias Quantidade 

Formação e capacitação dos professores 368 

Competência, dedicação e compromisso moral 101 

Afirmação do status profissional 39 

Aptidão e capacidade profissional 39 

Melhoria da prática docente 30 

Reconhecimento e valorização profissional 21 

Compromisso com alunos e comunidade 17 

Atuação coletiva 16 

Outros 11 
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Esquema 1 - Representações das etapas da metodologia da pesquisa 

 

  

 

                                                          Análises do léxico 

                                                                                

                                                         

                                                      Associação de palavras com 

                                                                    o termo profissionalização  

 

A identificação/construção 

das representações do grupo. 

 

 

                                                                   Pergunta aberta: o que é 

                                                                   profissionalização da docência? 

  

 

                                                                          Análises do léxico 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorização 

Campo semântico 1 

Campo semântico 2 

Inferência 

das representações 
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Esquema 2. Campo Semântico 1. 

 

 

 

 

Esquema 3. Campo Semantico 2.  

. 

Esquema 4. Identificação da representação sobre a profissionalização. 

 

 

exercer/ 

 buscar 

/melhora

r 

responsabilidade leva associado a 

Ser/professor/ 

profissional/ 

qualificação/ 

capacitação/ 

conhecimento 
 

Capacitação/

qualificação/

formação 

leva 
Competência/

conhecimento 

associado a   

Compromisso/ 

ética/respeito/ 

valorização 

Campo semântico 1 Campo semântico 2 

Formaçao , capacitação, 

competência, dedicação e 

compromisso moral 

Representação 

 

A profissionalização 

como processo de 

busca, de formação, de 

desenvolvimento, de 

competência, 

conhecimento e 

compromisso  

Categorias 


