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RESUMO 

A profissão docente vem sendo gradativamente marcada por reformas políticas que visam o 

atendimento das necessidades emergenciais que o sistema socioeconômico e cultural exige. 

Assim, a cada tentativa de adequação do ensino para atendimento das demandas do novo 

capitalismo, criam-se meios para alcançar modelos padronizados ou hegemônicos na 

formação docente. Essa tendência, de certo modo, como observam Sousa e Villas Bôas 

(2011), tem criado um momento de mal estar na área; um momento de incertezas que geram 

“respostas políticas genéricas”, sem contextualização da profissão do professor, em sua 

práxis. Procuramos aprofundar temas que articulam fatores da formação disciplinar acadêmica 

com a profissionalização docente. Focamos as especificidades da profissão a partir de 

aspectos da subjetividade social que perpassam à docência. Acreditamos poder assim 

compreender que, mesmo inseridos num ambiente de mal estar na carreira docente, ainda 

temos professores que se mantêm em seu ofício e, mesmo que paradoxalmente, se mostram 

satisfeitos em suas atividades. Questionamos se aspectos da subjetividade social permitem um 

entrecruzamento da teoria com a prática e, sobretudo, da formação acadêmica que perpetua os 

saberes teóricos e disciplinares com os saberes construídos a partir do contexto de pertença de 

sujeitos de uma profissão que entendemos ser relacional. Para tanto, seguimos na tentativa de 

traçar o perfil dos sujeitos participantes desta pesquisa (professores dos primeiros anos do 

Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino de Nazaré Paulista/SP), a partir das 

particularidades de atuação desses profissionais na relação que é mantida com o outro em sala 

de aula, do que caracteriza esse grupo, suas expectativas em relação à docência e alguns dos 

motivos que os levam a permanecer no ofício. Abordamos nosso referencial teórico a partir da 

Subjetividade Docente e para tanto nos apoiamos no instrumento de medida intitulado técnica 

Q-sort – uma ferramenta direcionada para estudos do campo de investigações de aspectos da 

subjetividade. Além da técnica, nos apoiamos na aplicação de questionário de perfil e em 

relatos extraídos a partir da observação participante. Os resultados obtidos nos direcionaram 

para a questão principal do aspecto da afetividade  na docência, no que tange justificativas 

para a permanência no magistério e competências comportamentais para a constituição da 

profissionalização docente em paralelo à formação disciplinar e teórica das licenciaturas.  

Palavras-chave: profissionalização, subjetividade docente, técnica Q-sort 



 

 

ABSTRACT 

The teaching profession has been gradually marked by political reforms in an attempt to meet 

the emergency needs that the socioeconomic and cultural system requires. So in every attempt 

to adapt teaching to meet the demands of the new capitalism, new means are created to 

achieve standard or hegemonic models in teacher training. This trend, in a way, as observed 

by Sousa and Villas Boas (2011), has created a moment of discomfort in the area; a time of 

uncertainty that generates "generic political responses" without contextualization of the 

teaching profession in their practices. In this research, we try to deepen themes that articulate 

factors of academic disciplinary training with teacher professionalization. We focus on the 

specific characteristics of the profession through aspects of social subjectivity that are 

transmitted to teaching. We believe we can well understand why, although inserted in an 

environment of bad feelings towards the career of teaching, we still have teachers who remain 

in the profession showing satisfaction with their activities - although this might seem to be a 

paradox. We study whether aspects of social subjectivity promote an intersection of theory 

with practice and, above all, the academic training that perpetuates the theoretical and 

disciplinary knowledge with the knowledge built from the context of belonging, held by 

subjects in a profession which we believe to be relational. In order to do so, we attempt to 

trace the profile of the participant subjects in this study from the specific characteristics of the 

behavior of these professionals in the relationship which is maintained with others in the 

classroom, of what characterizes this group, their expectations regarding teaching and some of 

the main reasons that lead them to remain in their profession. Based on these observations, we 

address our theoretical framework based on the concept of Teaching Subjectivity, a topic that 

has brought some modest contributions to education studies. Our field research was supported 

by the methodological approach through the measuring instrument known as Q-sort technique 

- a tool used for qualitative analyzes that focuses issues of subjectivity. The study subjects 

were teachers of the first grades of public elementary schools, who work in Nazaré, a city in 

São Paulo state. For the study of the results of the research, we took contributions from 

participant observation into account. 

Keywords: professionalization, teacher subjectivity, Q-sort technique 
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INTRODUÇÃO  

Na minha visão, há várias formas de sustentar um processo comunicativo para troca de 

informações e isso principalmente quando intencionamos começar um novo momento. Assim, 

sempre apreciei iniciar minhas aulas com o seguinte questionamento que diz respeito a 

seguinte pergunta: Como está se sentindo hoje? Fale-me um pouco a respeito do que 

poderíamos trabalhar juntos. Darei a você algumas opções, mas não precisamos nos limitar a 

elas: números, letras, histórias (sejam elas verdadeiras ou fictícias), falar sobre os diversos 

lugares do mundo ou de como algumas coisas funcionam em nosso universo. Você também 

pode optar por trabalharmos a respeito de nada ou de simplesmente não trabalharmos hoje. 

Em alguns anos de magistério, nunca tive como opção de trabalho, por parte dos meus 

alunos, a escolha de “não trabalharmos hoje”, nem tampouco o “trabalharmos a respeito de 

nada”, como citei acima. E isso me soa como um verdadeiro alívio, afinal de contas tenho 

uma profissão que exige de mim o relacionar com o outro – o que parece ser algo muito 

simples. 

O fato é que sempre me proponho a desafiar o outro, a fim de encontrarmos juntos 

caminhos distintos para muitas vezes trabalhar temáticas semelhantes – posso me despender a 

trabalhar “números”, mas os caminhos que percorro até eles dependem muito da relação que 

mantenho com o meu aluno no processo ao qual posso chamar de ensino complementar – sou 

professora particular dos primeiros anos do Ensino Fundamental I (procuram-me pais e alguns 

professores que julgam seu(s) filho(s) e/ou aluno(s) incapacitados, mesmo que 

momentaneamente, a acompanhar o ritmo da sala de aula da qual fazem parte no ensino 

regular). 

Atuo como professora polivalente há mais de quinze anos. Meu grupo de trabalho 

geralmente são alunos das redes públicas de ensino (estadual e municipal) e privada da capital 

e grande ABC do estado de São Paulo. Formei-me no Magistério – que em 1989 correspondia 

ao atual Ensino Médio profissionalizante. Posso afirmar que foi um dos melhores cursos de 

formação que tive ao longo da minha carreira como professora. Meus professores de didática 

e psicologia infantil, principalmente, souberam com mérito desenvolver a base do meu 

conhecimento disciplinar e apresentar pontos de partida que me norteiam ainda hoje, quando 

inicio um novo desafio. No entanto, minha profissionalidade se constrói a partir da minha 
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prática que, por sua vez, está pautada nas minhas experiências, na minha individualidade e nas 

especificidades próprias da minha profissão – talvez nada aprendido, mas sim construído à 

medida que as situações vividas exigem de mim um pouco mais do que o domínio dos 

“saberes disciplinares, curriculares ou propriamente profissionais” (Tardif, 2002) para a 

minha formação. Exige de mim, saberes experienciais e inserção de “valores clássicos” do 

comportamento humano que perpassam por uma profissão enviesada pela relação do eu com o 

outro, uma profissão relacional, como defende Wittorski (2004) – em uma profissão de 

interações humanas em que aspectos subjetivos são constituídos à medida que as relações se 

constroem no tempo e no espaço. 

Graduei-me em Letras, com licenciatura plena para Língua Portuguesa e Inglês, 

formação essa em que me dediquei mais profundamente aos estudos da Gramática e 

Linguística. Na ocasião da minha graduação, ministrei aulas de monitoria em Gramática – 

sintaxe - aos alunos que cursavam semestres anteriores ao meu. Foi durante essa experiência 

que percebi minha dificuldade em permanecer em um sistema caracterizado como 

instrucionista. Minha proposta de trabalho, na ocasião junto à coordenadora do curso de 

Letras da Universidade, foi de conduzir as aulas de monitoria com mais participação da turma 

e o resultado disso foi o de um trabalho de quatro semestres com ganhos bilaterais (as alunas 

atingiram suas médias exigidas e eu avancei na construção da minha formação como 

profissional). 

Desde 1998, divido meu tempo profissional em períodos de aulas (apoio particular), 

com o trabalho voluntário em uma instituição e a atuação no mercado corporativo em que 

desempenho atividades em áreas comerciais e de treinamento. Em paralelo à formação 

docente, me graduei em Metalurgia e me pósgraduei em Gestão Empresarial pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). 

Há pouco mais de três anos, iniciei um trabalho voluntário em um instituto sem fins 

lucrativos com sede em São Paulo, capital, que apresenta projetos com propostas de trabalho 

para formação continuada de profissionais da educação, com foco na transformação das 

relações mantidas entre os sujeitos que atuam nos processos de ensino-aprendizagem, para 

que as práticas educacionais possam ser favorecidas, minimizando os conflitos que muitas 

vezes estão refletidos nas salas de aula, ora pela postura do professor, ora pela participação 
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por parte dos alunos e ainda por questões alheias ao professor e ao aluno – as instituições nas 

quais se inserem tais como a escola, sistema educacional e a própria comunidade. 

Frente à necessidade, demandada na área da educação, de compreender as questões que 

traduzem o mal estar docente que vem tomando conta da educação escolar e as que se 

relacionam à garantia da permanência do professorado em seu ofício, justifica-se o nosso 

olhar para uma abordagem ainda recente que tem buscado enquadramento conceitual em 

estudos de pesquisa na área da educação que estão direcionados à Profissionalização Docente.  

Por conta disso, entendemos ser necessário realizar uma investigação empírica, uma vez que a 

carência de embasamento teórico ainda dificulta o nosso entendimento sobre o termo 

“Subjetividade Docente” ou a concepção do que venha a ser a relação da subjetividade social 

para e na profissão docente, exceção feita aos estudos de Sousa e Novaes (2013). É nesse 

cenário que surge nosso intento de investigação: se as questões constituídas como subjetivas 

da docência contribuem para a prática do professor ou, ainda, se à profissionalização docente 

cabem aspectos da subjetividade social que possam ser identificados para a prática da 

profissão, em vista da discussão sobre a Subjetividade Docente como  ponto favorável para a 

constituição da profissionalização, em complemento à formação disciplinar, curricular e 

teórica. É sobre essa questão e outras correlatas que pretendemos refletir, com base nas 

contribuições de  Novaes (2015) e Tedesco (2002, 2012).  

Atualmente alguns estudos nos permitem, ainda que de forma difusa, encontrar aporte 

teórico para explicitar aspectos relativos à subjetividade na área da educação, mais 

especificamente no campo da profissionalização docente. No entanto, o tema ainda carece de 

base sólida para uma articulação conceitual. Apesar disso, tem sido possível nos pautar em 

autores que, apesar de não utilizarem o termo “Subjetividade Docente” ou “Subjetividade 

Social Docente”, nos remetem a pensar em possíveis vinculações destes com a temática aqui 

investigada. 

A importância da relação professor e aluno, em sala de aula, remete ao que Tedesco 

(2012) argumenta como “compromisso docente na atualidade”, o que nos leva a condução 

desse trabalho à necessidade de foco para um olhar reflexivo sobre as questões do papel e da 

relação do professor na sociedade; como a demanda emergente pela necessidade do ato de 

educar tem sido abordada. Em um discurso recente, concedido por Tedesco (2011), no 1º 
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Seminário Internacional dos Grupos de Pesquisa da Cátedra Unesco, sobre Profissionalização 

Docente, dirigido pela Fundação Carlos Chagas (FCC) em São Paulo, faz uma provocação 

que promove uma discussão acerca de “qual seria o propósito de educar hoje”. E ainda: “Qual 

a figura do professor hoje na escola?” Considerando que, para o autor, estamos inseridos em 

uma cultura que rompe com o passado (pois o considera obsoleto) e receia certezas para o 

futuro, a escola responsável pela formação do indivíduo, a partir de bases teóricas, torna-se 

algo que precisa ser repensado, uma vez que sua base está enquadrada na obsolescência. 

Nóvoa (2015) sustenta em um artigo recentemente publicado que “nosso mal-estar é grande, 

mas parecemos resignados e apáticos, como se tudo isso fosse inevitável, como se não 

houvesse alternativa. Chegou o tempo de dizer ‘não’.” (2011, p. 265) 

Entendemos a aproximação entre professor e aluno como “o processo de aprender a 

viver juntos, que define o compromisso social e o aprender a aprender, que delibera o 

compromisso com o conhecimento” (TEDESCO, 2012, p. 15), de forma que possam vir a ser 

dimensões sustentáveis para o desempenho docente e para a constituição da profissionalidade. 

Esse contexto sociocultural, que se apresenta como incerto, tem apontado em direção a 

uma possível abertura para abordagens que possam propor que seja posto de lado, de certo 

modo, o modelo hegemônico ou modelo padrão apresentado ao professor como profissional, 

permitindo assim, na formação de professores, “um olhar para a subjetividade docente”, o 

que talvez, de alguma maneira, contribua para que esse profissional, apesar de insatisfeito, 

tenha se mantido em sua profissão. Então, cabe aqui questionarmos se as questões 

constituídas como subjetivas podem contribuir para a formação docente ou se à 

profissionalização docente cabem aspectos subjetivos que podem ser identificados para a 

prática docente, propriamente dita, como pontos favoráveis ao desempenho da profissão, tanto 

no momento de formação inicial  como da própria formação continuada. 

Alguns desafios vêm à tona e reflexões a respeito da situação da profissão docente têm 

tomado grande presença nos trabalhos acadêmicos que tecem discussões sobre o mal estar 

docente, principalmente no tocante à precarização do ensino (seja no âmbito da relação 

mantida com o outro, como também nos aspectos da própria profissão) e o processo de 

mediação nas relações entre professor, sistema de ensino, aluno e comunidade. 
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Os baixos salários, a falta de perspectiva na carreira, a carga de trabalho e problemas 

de infraestrutura que afetam diretamente a prática docente são apontados como 

fatores preocupantes por pesquisas acadêmicas, pelos sindicatos, pela imprensa e 

pela sociedade em geral. Existe certo consenso de que a profissão docente, 

referindo-se aos profissionais que atuam na educação básica, sofre um processo de 

desvalorização há décadas, sendo que a condição desses profissionais é muito 

variável no país, dependendo da rede em que são contratados, da etapa de ensino em 

que atuam e até mesmo da formação que receberam. (OLIVEIRA, 2013, p. 52) 

Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004) ressaltam que as reformas políticas na formação de 

professores, de certo modo, mesmo que com intenções favoráveis, não se reportam 

diretamente ao professorado em si – mesmo sendo este o profissional peça chave para o 

processo de ensino, por estar à frente da implementação de mudanças e da transmissão e 

construção na troca de conhecimentos com os alunos. O papel do professor se mantém ainda 

como o de sujeito que é executor de atividades pré-determinadas e reprodutor de 

conhecimentos que são produzidos ou adquiridos através da formação teórica científica. A 

partir dessa visão, não temos identificado com clareza preocupações com as questões 

relacionadas às experiências vividas que podem impactar na atuação das atividades 

profissionais e consequentemente na constituição da profissionalização. Tanto para o 

professor formado e atuante, quanto para o estudante do magistério em formação, essas 

questões são pouco abordadas. Sendo assim:  

[...] os problemas percebidos pelos professores em serviço ou em processo de 

formação devem ser objetos de estudo ao serem modelados na formação inicial 

como situações-problemas, contextualizadas no sentido de formar competências 

profissionais para o início do exercício da atividade profissional. (RAMALHO et al, 

2004, p. 43). 

É a partir de algumas reflexões, mais precisamente sobre os aspectos subjetivos na 

docência e no aporte teórico de Tedesco (1995, 2002, 2004, 2012), Tenti Fanfani (2002, 2005, 

2007), Wittorski (2004, 2014), Villas Bôas (2011, 2012, 2013), Novaes (2015) e Gatti (2000, 

2010, 2011), que entramos na temática da subjetividade social e associamos a formação e a 

prática profissional do professor. Por ora, esclarecemos que a nossa pesquisa intentou refletir 

sobre a relação da subjetividade e a atividade docente, de modo a tentar compreender o papel 

que a primeira exerce sobre a segunda, e de que forma a segunda pode valer-se da primeira 

para que melhor possa ser o desempenho docente.  

Trata-se de um estudo teórico inicial uma vez que, o conceito de Subjetividade Docente, 

como já mencionamos, é relativamente recente na discussão sobre a profissão. Para tanto, um 
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dos nossos objetivos aqui é discutir os porquês de permanência no magistério por 

profissionais que se consideram membros de um sistema de precarização e de mal estar. Uma 

das hipóteses elencadas é a de que talvez questões advindas de um aspecto mais subjetivo 

possam contribuir tanto com a permanência na profissão, quanto como influência no processo 

formativo do docente e de sua profissionalização. 

Nesse sentido, o trabalho está estruturado da seguinte forma: 

O Capítulo 1 apresenta, em um primeiro momento, um retrato sintético da profissão 

docente no Brasil, no qual serão mencionados alguns parâmetros gerais da docência, apoiados 

por dados estatísticos da Educação Básica, mais precisamente para a Rede Pública de Ensino 

(estadual e municipal). Apoiamo-nos em resultados de algumas pesquisas que elucidam o 

cenário da profissão atualmente, principalmente Gatti (2009, 2010). Ainda nesse aspecto, o 

que a literatura tem apresentado, de forma sucinta, como mal estar docente ou precarização do 

ensino. Em um segundo momento, ainda no capítulo I, apresentaremos a perspectiva das 

contribuições que elucidam aspectos da profissionalização, profissionalidade e o 

profissionalismo dentro da docência. 

Mais adiante, no capítulo 2, abordamos as questões principais que norteiam este 

trabalho, conduzindo-nos ao termo “subjetividade docente” - um olhar que vai além da 

formação disciplinar ao desempenho docente. Apoiamo-nos no âmbito do aspecto relacional 

da profissão, nos saberes experienciais e nos valores que devem estar presentes na prática do 

professor e que, a princípio, norteiam o processo continuado da profissionalização. Nesse 

Capítulo 2, o aporte teórico passa por autores que não necessariamente utilizam o conceito de 

subjetividade docente, mas correlacionam ideias, sobretudo caminhos, que nos direcionam 

para a necessidade de investigar questões além dos saberes e competências atrelados à 

formação e exigências que caracterizam uma profissão legalizada como relatados no capítulo 

anterior. Importa-nos neste ponto do trabalho tratar da constituição e da contribuição dos 

aspectos subjetivos dentro da profissionalização docente, sobretudo, se tais aspectos 

interferem na prática profissional e na permanência na profissão por parte do professorado e 

isso, além dos aspectos da formação disciplinar propriamente dita. 
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Ao Capítulo 3, dedicamos a metodologia do trabalho, apresentando o instrumento de 

análise que está baseado na Metodologia Q, intitulado como Técnica Q-sort1 e, através da 

análise dos resultados obtidos, pretendemos identificar a visão que o professor pesquisado faz 

de si para o momento presente da vida como profissional da educação. Inclusive, para as 

perspectivas de sua atuação no decorrer da carreira e principalmente tentar identificar quais os 

aspectos principais que contribuem para a permanência no magistério. 

Para o alcance dos resultados obtidos, conduzimos o trabalho de campo em escolas 

públicas da Rede Municipal de Ensino (área urbana e rural) no município de Nazaré 

Paulista/SP (próximo à capital paulistana) sendo este processo efetivado entre os meses de 

julho e setembro de 2015. Ainda no capítulo 3, faremos menção a respeito das especificidades 

dessa região e do acesso que tivemos aos sujeitos. 

A diretoria de ensino do município de Nazaré Paulista/SP tem trabalhado em busca de 

melhoria no relacionamento de seus educadores com os alunos e isso tem se dado a partir da 

aposta em trabalhar, na formação continuada de professores, de forma mais empírica. A 

principal demanda se mostra na necessidade de superação de conflitos advindos do mal estar 

docente que estão sendo percebidos nas relações entre educadores, alunos e outros agentes do 

sistema responsável pela gestão do ensino na região..  

A tentativa de compreender quem são esses professores e em quais condições se 

tornaram e se mantiveram profissionais da educação, mostra-se fundamental para a 

construção de paradigmas que possam talvez estabelecer novas exigências quando nos 

referimos à profissionalização docente. Foi a partir da demanda que encontramos em Nazaré 

Paulista/SP e da possibilidade de encontrar respostas a algumas indagações que decidimos 

pela realização da pesquisa nesse contexto geográfico. 

                                                           
1 Não é intuito deste trabalho discutir e/ou analisar a eficiência do instrumento. O mesmo foi utilizado para trazer 

á tona a visão dos sujeitos, no âmbito coletivo. 
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CAPITULO 1 - RETRATO DA PROFISSÃO DOCENTE NO BRASIL: ALGUMAS 

NOTAS 

Atentaremos nas próximas linhas para a tentativa de destacar apenas alguns dos 

caminhos percorridos para a formação da profissão docente e as novas demandas e 

expectativas da contemporaneidade nessa área. Objetivamos elucidar notas síntese de aspectos 

da profissão docente que percebemos terem influência na transformação das ações e 

consequentemente das necessidades que se adéquam ao novo, ou seja, da necessidade que 

surge a partir do enfrentamento que a categoria do professorado tem vivido e que, 

aparentemente, indica novas ponderações que despontam com a ideia de mudança social e de 

novo capitalismo. Considerações, às vistas deste estudo, constituídas pela subjetividade 

social.  

Permanecemos na busca de tentativas em compreender maneiras de olhar para o pensar 

na educação de forma diferente – isso, considerando questões de democratização, igualdade, 

ampliação do ensino, permanência na carreira e reconhecimento da profissão. A esse aspecto 

é que Tedesco (2012, p. 20) vem propor uma mudança conceitual, de maneira que tenhamos 

um “governo da educação”, indo mais além ao discorrer a respeito da necessidade do 

professor repensar seus conceitos e decisões sobre o magistério (uma visão mais unilateral). 

Como mais uma defesa do autor, ele diz que cada professor deva a seu modo responder a um 

questionamento interno que diz respeito à significância ou importância do ser professor e de 

que o entendimento pessoal a respeito dessa questão seja fundamental para o desempenho das 

atividades profissionais. O querer ser e manter-se professor passa a ser uma questão de análise 

do sujeito e esse pode ser um ponto de partida para compreender as necessidades do momento 

e firmar um “compromisso com a atualidade”2. Considerar as questões que nos rementem:  

[...] los análisis sobre la sociedad contemporánea que provienen de sociólogos, 

economistas, antropólogos, filósofos y educadores muestran que el interrogante 

principal que abre la evolución de la sociedad contemporánea se refiere, 

precisamente, a la posibilidad de construir un orden social basado em la justicia y en 

el reconocimiento de la igualdad básica de los seres humanos. En un contexto de 

este tipo, nos parece necesario postular que, para avanzar en la comprensión de la 

relación entre igualdad de oportunidades y educación, no alcanza con un enfoque 

basado exclusivamente en paradigmas científicos o técnicos. Necesitamos ampliar la 

mirada e introducir la dimensión ética que nos permita justificar porqué y para qué 

                                                           
2 O autor refere-se às novas demandas do sistema de ensino para atendimento das exigências e expectativas da 

evolução da sociedade no âmbito sócio econômico e histórico cultural (Tedesco, 2012). 
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deseamos construir socialmente uma situación donde todos tengan las mismas 

oportunidades. (TEDESCO, 2004, p. 558) 

Para Nóvoa (1991), a compreensão da profissão docente está relacionada com a gênese 

e o desenvolvimento da instituição escolar e, portanto, das formas de lidar com as 

transformações pelas quais a sociedade tem passado, refletindo novos contornos para o 

sistema de ensino. Consequentemente, são questões impactantes também na trajetória da 

constituição da profissão, o que a conduz para a necessidade de ressignificar seu papel. Para o 

autor, “a formação de professores tem ignorado, sistematicamente, o desenvolvimento 

pessoal” e para pensar em “governo da educação”, como define Tedesco (2004), remete-nos a 

olhar para a formação continuada, considerando “a pessoa do professor e a sua experiência; a 

profissão e os saberes e a escola e seus projetos”, ou seja:  

É preciso reconhecer as deficiências científicas e a pobreza conceptual dos 

programas actuais de formação de professores. E situar a nossa reflexão para além 

das clivagens tradicionais (componente científica versus componente pedagógica, 

disciplinas teóricas versus disciplinas metodológicas, etc.), sugerindo novas 

maneiras de pensar a problemática da formação de professores. (NÓVOA, 1991, p. 

27) 

A esse respeito, Tenti Fanfani (2002, p. 14) nos traz a vertente do olhar para as 

transformações culturais também no âmbito do aluno, pois “hoy el maestro tiene que construir 

su propia legitimidad entre los jóvenes [...]. Para ello debe recurrir a otras técnicas y 

dispositivos de seducción [...] requiere una nueva profesionalidad que es preciso definir y 

construir” (reflexo dos avanços da sociedade contemporânea) que afetam os aspectos de 

linguagem, apresentação, significações e interesses próprios desse aluando. E lidar com essas 

questões, tidas como individuais, para o profissional da educação (professor), resulta na 

necessidade de estar em constante construção de conhecimento para o desenvolvimento de 

sua prática – o professor tem que moldar sua sala, o conteúdo, por conta das características 

pessoais de cada um e com respeito à individualidade. Ou seja, lidamos com uma profissão 

que requer constante aperfeiçoamento, pois não lida com algo palpável e pronto para ser 

trabalhado.  Contrário disso se envolve com pessoas em constante movimento. E essa relação 

de envolvimento humano parece-nos despercebida, sobretudo, quando para muitos, o 

professor deve ser dotado de capacidades técnicas que possam dar conta do trabalho 

desempenhado. 

Al menos en la Argentina, el modelo del maestro-trabajador está presente en el seno 

mismo del cuerpo magisterial. Se trata de una denominación generada al calor de la 
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lucha contra ciertas representaciones originadas en el campo del Estado, que algunos 

no dudaron en calificar como “tecnocráticas”. Durante la década de los años 70’s las 

luchas por las condiciones de trabajo y salario docente se desenvuelven en un 

contexto de reformas que buscaban avanzar en el proceso de moder niza. Ic ión del 

sistema educativo. En el polo del poder se tiende a desarrollar una defwwon del 

oficio que en gran medida es un “aggiornamento” del clásico “mix” de 

profesionalización con vocación. Para contrarrestar esta tipificación, los docentes 

agremiados reivindican el nombre de “trabajadores”, homologándose de esta a 

manera al resto de los asalariados en su reivindicación de la convención colectiva 

para fijar salario y condiciones de trabajo y legitiman el recurso a la huelga, las 

movilizaciones, etc. como instrumentos de lucha El énfasis puesto en la condición 

de trabajador asalariado constituye un freno a toda pretensión de exigir al docente 

prestaciones que vayan más allá de lo explícitamente establecido en el estatuto del 

docente y la convención colectiva de trabajo. (TENTI FANFANI; TEDESCO, 2002, 

p. 4) 

E ainda: 

Como em muitos outros países, os professores portugueses também estão 

submetidos a esta tensão, valendo a pena sublinhar dois elementos. Por um lado, a 

tendência para separar a concepção da execução, isto é a elaboração dos currículos e 

dos programas da sua concretização pedagógica; trata-se de um fenômeno social que 

legitima a intervenção de especialistas científicos e sublinha as características 

técnicas do trabalho dos professores, provocando uma degradação do seu estatuto e 

retirando-lhes margens importantes de autonomia profissional. Por outro lado, a 

tendência no sentido da intensificação do trabalho dos professores, com uma 

inflação de tarefas diárias e uma sobrecarga permanente de actividades. (NÓVOA, 

1991, p. 32) 

Para compreender como estamos atualmente inseridos no campo da educação é preciso 

ter a visão do que e como foi a história do ensino 3 ao longo das últimas décadas. 

Concomitantemente vale compreender o percurso que a docência seguiu para que hoje seja 

uma profissão legal, podendo ser comparada com qualquer outra profissão neoliberal do 

sistema socioeconômico. Existe realmente um percurso longo que foi percorrido, sobretudo 

para a profissionalização propriamente dita.  

[...] desde os anos de 1980, a profissionalização constitui certamente a 

transformação mais substancial que se faz necessária na educação. Na verdade, ela 

domina o discurso reformista internacional sobre o ensino e a formação dos 

professores do ensino básico obrigatório. Ela impôs-se primeiramente nos Estados 

Unidos e, depois, ganhou os países anglo saxões e a Europa e, finalmente, a América 

Latina. Para as autoridades políticas e os responsáveis pela educação de inúmeros 

países, trata-se portanto hoje de fazer com que o ensino passe do estatuto de ofício 

                                                           
3 O sistema de ensino começa a tomar corpo a partir da intervenção do Estado, substituindo a Igreja Católica no 

controle da educação. A intenção do Estado era de ampliar seu poder, uma vez que a reforma do ensino com 

base no controle do Estado, sem dúvida, seria uma oportunidade de progresso e de legitimação ideológica do 

poder estatal. Ao longo do século XX, temos a ideia de consolidação da imagem do “ser professor” e somente 

nos últimos anos despontamos com  novos enfoques para a compreensão do papel do professor, face à profissão 

docente - estamos na busca pelo entendimento da construção real a despeito da identidade do “ser professor”.  
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para o de profissão de nível equivalente – intelectual e estatutariamente – ao que 

ocupam profissões as mais bem estabelecidas como a medicina, o direito e a 

engenharia. (TARDIF, 2013, p. 554) 

O autor evidencia avanços igualitários quando comparado o Brasil a países de outros 

continentes que também apresentam transformações substanciais da reforma educacional, 

principalmente no que diz respeito às diretrizes básicas obrigatórias para a formação de 

professor. 

Foi a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 que 

surgiu uma proposta mais adequada da formação de professores do nível superior. 

Até o início dos anos 70, a maioria dos professores era formada em instituições 

públicas, seguidas das confessionais, seja nos cursos de magistério para o ensino nas 

séries iniciais, seja nos cursos de ensino superior para as séries a partir da 4ª. Nesse 

período, os professores, que atendiam principalmente aos segmentos mais ricos do 

país, não tinham a sua competência questionada, havendo mesmo uma valorização 

social expressiva da profissão. (PENIN, 2009, p. 2) 

É relevante considerar que temos que reconhecer que nas últimas décadas houve grande 

empenho para a ampliação da oferta de ensino. Temos hoje bases comprobatórias de ações 

tomadas para atender principalmente a demanda contemporânea e as necessidades próprias da 

nossa sociedade e estas indicam resultados favoráveis, organizações não governamentais, 

institutos, programas, sindicatos, campanhas, trabalhos diversos com entidades nacionais e 

internacionais se empenharam no desenvolvimento de ações para boas práticas educacionais 

que visam, aos poucos, traçar a nova identidade do professor, considerando sua formação, 

capacitação profissional, condições de trabalho, saberes, competências, práticas, opiniões e 

suas representações – esse trabalho com base na ideia de uma Educação para Todos4, que 

inclusive mantém como meta tratar a melhoria de todos os aspectos da qualidade da educação  

incluindo o papel mediador do professor – este que apresenta sua necessidade voltada para a 

qualidade assegurada do seu papel para o cumprimento da função que lhe é dispensada 

O MEC, com a Política Nacional de Formação de Professores em serviço, eleva os 

patamares da educação para uma posição mais favorável. Ainda que necessitasse de diretrizes 

amplas para o sistema educacional, não podemos deixar de ressaltar os resultados, ainda que 

                                                           
4 Fórum Mundial da Educação, Dakar 2000, que estabeleceu metas para a Educação para Todos até 2015. 
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poucos, que nos possibilitaram evidenciar a colaboração em diferentes instâncias, das práticas 

para os avanços conquistados pelo sistema nacional da educação, no qual estamos inseridos..  

Como nos relata Gatti (2011, p. 35), “o sistema educacional concebe a função social da 

escola, sendo o(a) professor(a) a pessoa a quem é atribuída a autoridade institucional para dar 

cumprimento a ela” Portanto, a preocupação com o perfil dos docentes e o que perpassa na 

sua ação como profissionais nos remete ao que o trabalho aqui pretende evidenciar, 

considerando sua permanência na função e, sobretudo, a visão que fazem de si mesmos e 

como  é constituída a profissionalização que pousa sobre eles. 

[...] a palavra profissionalização vem da palavra profissão, que se reveste, 

manifestamente, de uma conotação positiva: uma profissão evoca, com efeito, uma 

organização autónoma no seio de um grupo profissional e a criação de associações 

profissionais, a formalização da atividade e a obtenção da autorização para exercer, 

um reconhecimento de estatuto, uma tendência para a universalização do 

conhecimento e o acompanhamento de uma longa formação... Portanto, o 

compromisso com um dispositivo de profissionalização equivale a um 

melhoramento agendado da sua ‘condição’ socioprofissional... (WITTORSKI, 

2014a, p. 32) 

Quando falamos no termo “profissionalização”, referimo-nos à categoria de trabalho, 

sobretudo, no ofício que passa a ser regulamentado por determinações previstas em leis, 

regras, sanções, diretrizes e/ou bases de dispositivos de formação específica que delineiam 

parâmetros de atuação. Como diz Wittorski (2004, p. 85), da “produção das competências que 

caracterizam uma profissão” ou ainda, nas palavras de Gatti et al (2011, p. 93) para a 

“obtenção de um espaço autônomo, com valor claramente atribuído pela sociedade”.  

A legislação educacional vigente determina que a formação de professores para a 

Educação Básica se dê pelos cursos de licenciaturas e, como mencionam Gatti, Sá Barreto e 

André (2011, p. 93) essa formação deve fazer com que o profissional seja “capacitado(a) para 

construir soluções em sua ação, mobilizando seus recursos cognitivos e afetivos”, ou seja, 

preocupação de maior cunho qualitativo, no que vai de encontro às determinações legais que 

legitimam a profissão – tais não referenciam capacidades afetivas a exemplo ou técnicas e 

dispositivos de sedução como trouxemos há pouco em Tenti Fanfani (2002). 

Para Penin (2009, p. 3) “o termo profissionalização indica o processo de formação de 

um sujeito numa profissão, que se inicia com a formação inicial e atravessa todos os 

momentos de formação continuada”. Aqui, a autora expressa preocupação com o que diz 
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respeito à continuidade ou capacitação após início do exercício ou na pós formação disciplinar 

que determina as aptidões do professor. 

Com o intuito de instituir uma nova estrutura formativa para o exercício do magistério 

na Educação Básica, a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, juntamente com a Política Nacional 

de Formação de Professores decreto 6755/09, sem deixar de mencionar os parâmetros dos 

Pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE) e das Resoluções do Conselho Nacional 

de Educação (mais precisamente neste momento a 1/20025 e 2/20046), vem estabelecer 

competências e conteúdos necessários ao exercício da profissão e isso à medida que 

contemplam a interação e a interpenetração entre o foco disciplinar e interdisciplinar do 

conhecimento.  

Na Lei de Diretrizes Bases 9394/96, a exemplo, é assegurado no artigo 61, e ainda no 

artigo 62 que: 

Art. 61 – A formação dos profissionais da educação, de modo a atender aos 

objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada 

fase de desenvolvimento do educando terá como fundamentos: 

I- a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante capacitação em 

serviço; 

II- aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades. 

Art. 62 – A formação de docentes para atuar na educação básica farse-á em nível 

superior em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação. 

O Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP 28/2001), quanto à formação 

de professores da educação básica, de nível superior em licenciatura, apresenta a definição de 

que: 

A licenciatura é uma licença, ou seja, trata-se de uma autorização, permissão ou 

concessão dada por uma autoridade pública competente para o exercício de uma 

atividade profissional, em conformidade com a legislação. A rigor, no âmbito do 

ensino público, esta licença só se completa após o resultado bem sucedido do estágio 

probatório exigido por lei. O diploma de licenciado pelo ensino superior é o 

documento oficial que atesta a concessão de uma licença. No caso em questão, trata-

se de um título acadêmico obtido em curso superior que faculta ao seu portador o 

exercício do magistério na educação básica dos sistemas de ensino, respeitadas as 

formas de ingresso, o regime jurídico do serviço público ou a Consolidação das Leis 

do Trabalho CLT. (p. 2) 

                                                           
5 Resolução que determina propor uma base comum para a formação instaurada na LDB 9394/96 
6 Resolução que determina prazo para cumprimento da resolução 1/2002 
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Assim, o atual contexto educacional brasileiro, no que se refere à formação de 

professores proposto pelas Políticas Públicas, aponta para o fato de que a meta estabelecida 

quanto à formação desses profissionais é desafiadora. Preocupações com os aspectos 

quantitativos, curriculares e de conteúdos formativos, que levam a essa formação mantém-se 

há décadas em discussão, mas, no entanto, não serão aqui tratadas. 

Temos abordado a constituição profissional, sua terminologia e integralidade na área da 

educação, no que tange aspectos de suas especificidades, mais precisamente dos professores 

da Educação Básica, uma vez que, este trabalho intenta sua investigação para os primeiros 

anos do Ensino Fundamental I – fase para qual o processo de ensino e aprendizagem para a 

alfabetização está legalizado. As especificidades da profissão docente, como disucte Tenti 

Fanfani (2007, p. 336), legitimam a profissão do professor no âmbito de sua formação, 

entretanto, para as políticas públicas poucas são consideradas. Para o autor, há “diversos 

planos de la vida social que ponen en crisis la identidad tradicional de los trabajadores de la 

educación”, o que tem levado às dificuldades relativas dessa profissão, uma vez que a visão 

ideal do papel do professor e a realidade desse sujeito são aspectos que se encontram hoje 

distantes quando analisamos a profissão, no entanto, a prática  do ofício é composta por esses 

dois aspectos simultaneamente – um idealismo formativo (que é atrelado a qualquer atividade 

legal) e uma realidade social correlacionada (que é característica das interações humanas). 

Existem una serie de cambios sociales que, junto con las transformaciones 

acontecidas en los sistemas educativos, interpelan el trabajo de maestros y 

profesores de educación básica. Estas transformaciones constituyen el telón 

de fondo sobre el que se desenvuelve la lucha por la renovación de la 

identidad docente. Más que un análisis detallado de cada una de ellas, lo que 

sigue es una enunciación descriptiva de algunos factores que en su conjunto 

terminan por enmarcar la emergencia de nuevas problemáticas y desafíos al 

trabajo y la experiencia cotidiana de los docentes. (p. 336) 

1.1 PARTICULARIDADES DA PROFISSÃO DOCENTE 

Com o intuito de discutirmos alguns conceitos que se tornam necessários para a 

temática desta pesquisa, elencamos como recorte de caráter teórico descritivo, um pouco da 

visão de Tardif  (2002, 2005, 2013), Nóvoa (1991, 1995, 2002, 2015), Gatti et al (2011) e 

Wittorski (2004, 2014, 2015), os quais apresentam questões sobre profissão e profissão 

docente, especificamente em categorias subdivididas que podemos conceituar em 
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profissionalidade e profissionalismo, que se articulam para a constituição da 

profissionalização. 

A profissionalidade e o profissionalismo, atrelados à constituição da profissionalização 

docente, têm tomado espaço no que diz respeito às pesquisas na área da Educação que focam 

discutir questões relativas à formação de professores. Há décadas, buscamos respostas 

plausíveis às indagações a respeito do “Eu professor, quem sou? E por que permaneço no 

ofício?”. E, talvez seja chegado o momento de tentarmos investigar e refletir a respeito do que 

possa impossibilitar tal compreensão. 

Para as profissões nas quais o capital humano ocupa papel principal para o desempenho 

das atividades que devem ser desempenhadas, é que entendemos haver a necessidade de um 

olhar mais sutil para o que diz respeito à compreensão a respeito de quais aspectos 

diferenciam a prática profissional ou as especificidades próprias dessas profissões que, no 

caso da docência, podemos atrelar especialmente ao processo de interação humana. Wittorski 

(2014a, p. 31), a esse respeito, de profissões em que o capital humano e as relações de 

interações entre pessoas são preponderantes para a atividade relativa do ofício, nos remete ao 

termo de “profissões relacionais” que são  caracterizadas principalmente pelo fato de que no 

trabalho “o objetivo principal é a intervenção junto de um ou mais seres humanos” – o que 

podemos assim considerar como profissões de interações humanas. 

Por essa linha, podemos caracterizar a docência como uma profissão relacional, em que 

temos as ações de atuação do profissional voltadas para a interação entre sujeitos (Wittorski, 

2014a). Como também compreender essa mesma profissão como uma atividade em que o 

objeto de trabalho é o ser humano que naturalmente nos conduz para uma visão de um 

trabalho de interações, que é também o que defende Tardif (2005) para a relação do saber 

compartilhado entre o eu e o outro (professor com seus alunos, seus dirigentes, família, 

comunidade escolar, sociedade). 

Nóvoa (1995, p. 17) defende que cada professor constrói sua maneira própria de ser e de 

ensinar, intercruzando o eu pessoal e o eu profissional e que é a partir desse aspecto que se 

pode “conceder um estatuto ao saber emergente da experiência pedagógica dos professores” 

que passa a ser algo que consequentemente atrelamos à ideia de subjetividade. Interessa-nos 
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alinhar a compreensão da articulação desse eu pessoal, que a medida que interage em seu 

coletivo social do contexto de pertença, constrói e constitui o eu profissional que irá manter o 

processo relacional com o outro na práxis.  

Com relação ao que temos abordado nos últimos parágrafos, Tenti Fanfani e Tedesco 

(2002) nos trazem uma reflexão a respeito do caráter da profissão docente como sendo: 

[...] profundamente relacional de la actividad docente, es decir, el hecho de 

que se despliega en una interacción cara a cara e intensiva maestro-alumno la 

convierte en una función directamente relacionada con la reproducción de la 

sociedad.(p. 4) 

A relação que se mantém do eu com o outro nessa esfera educacional e que, sobretudo, 

implica numa interação entre “maestro-aluno” exige uma capacidade para atuação do docente 

a partir do vivido no contexto social no qual as partes estão inseridas (professor e aluno), que 

concomitantemente ao encontro dos avanços sócio culturais exige cada vez mais preparo para  

o profissional na esfera social. Estamos diante de um cenário em que o professor absorve para 

si a responsabilidade de transmissão e consolidação de novos conhecimentos e isso através do 

processo de ensino que lhe é atribuído e de outro lado a aprendizagem de um alunado que está 

diante de uma busca por novos paradigmas, sejam estes de caráter científico, ético e/ou 

cultural, quando ainda simultâneos, fomentando assim uma “formação”.  

Indo um pouco mais além, o capital humano, como objeto de trabalho para as interações 

das atividades e ações relativas à profissão docente está distante de ser compreendido como 

algo padronizado, ou ainda, que se permita ser padronizável – característica essa que vem 

contribuir para uma das especificidades da profissão docente. Com o mesmo intento, vale 

refletir sobre a questão da heterogeneidade e desigualdade nas ações e contextos nos quais 

professores, alunos e instituições estão inseridos e se temos esse capital humano dotado da 

capacidade de reações, pela ausência de padrões previsíveis, diríamos que é muito provável, 

como diz Tenti Fanfani (2005, p. 19), que haja certa “indiferencia por las diferencias” e isso 

“no sólo son de orden intelectual y teórico, sino que también se hacen sentir en el plano de la 

definición y ejecución de políticas públicas incorrectas y frecuentemente condenadas al 

fracaso”.  

No global, é bastante claro que a profissionalização nas profissões 

relacionais apresenta especificidades que, em grande parte, se devem à 
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particularidade do "objeto" de trabalho (não padronizável, dotado de 

capacidade de reação...) que tem como consequência direta a atribuição de 

uma forte dimensão inédita à atividade do formador: esta atividade está, por 

natureza, sujeita a uma lógica de adaptação permanente a uma situação 

singular, pelo menos duplamente singular (o sujeito "objeto" de trabalho e o 

próprio profissional entre o momento "t" e o momento "t+1"). 

Parece, de facto, útil pensar os dispositivos de formação destas profissões 

relacionais combinando inúmeras modalidades de formação, tendo como 

objetivo trabalhar, por um lado, a concepção que se constrói do profissional 

do paciente/aluno/estagiário... junto do qual ele intervém, mas também a 

adaptabilidade das condutas adotadas... considerando, no final, que este não 

dispõe de uma boa prática profissional, a não ser a que esteja adaptada a um 

contexto único. Estas caraterísticas inclinam-se a favor de uma ausência 

de padronização das práticas que podem ir de encontro, hoje em dia, a 

certas tendências que levam as instituições a racionalizar o trabalho de 

serviço... (WITTORSKI, 2014a, p. 37, grifos nossos) 

Partindo para um avanço a respeito da prática profissional entramos no termo 

profissionalidade, a partir do qual nos deparamos com um movimento de dentro para fora; do 

interior para o exterior; do interesse individual para a busca de ferramentas que possibilitam o 

pertencimento a determinado grupo específico e correlato. Trata-se aqui de um movimento de 

transformação do sujeito, antes de sua formação no profissional de seu ofício pertencente a 

um coletivo social e correlacionado dotado de similaridades específicas que os caracterizam 

como uma categoria legal e reconhecida. Aqui nos deparamos com a importância, tanto da 

autoformação que se dá pela reflexão das práticas, quanto da necessidade de reelaboração de 

saberes acadêmicos iniciais para a constituição e construção contínua desse processo interno a 

que estamos nos referindo para a profissionalidade docente.  

Penin (2009) nos remete à ideia de compreender que o sentido de profissionalidade está 

atrelado “a fusão dos termos profissão e personalidade” e para Wittorski (2004), o termo está 

referido ao conjunto de competências e saberes do sujeito, reconhecidas socialmente como 

aquelas que caracterizam sua profissão. 

Tardif (2002) caracteriza a profissionalidade como sendo parte do “saber docente como 

múltiplo e pluriorientado por diversos saberes”– não atentaremos aqui à questão específica 

dos saberes, como proposta de estudo do autor, em que são categorizados os saberes 

curriculares, disciplinares, profissionais e experienciais. Pretendemos apenas nos concentrar 

na relação de tais saberes, sobretudo dos saberes experienciais, na construção da 

profissionalidade docente.  
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Para André (2011, p. 93), essa profissionalidade, remete-nos ao “conjunto de 

características e habilidades necessárias ao exercício profissional”, exercício este de 

interações das relações humanas. 

Aquilo que Tardif (2002) remete a “diversos saberes”, dentre eles os experienciais, 

Wittorski (2014b, p. 900) vem nos conduzir para a ideia de configurações que contribuem 

para a constituição da profissionalidade docente que para o autor conduz para “[...] o conjunto 

dos conhecimentos, dos saberes, das capacidades e das competências que caracterizam sua 

profissão. Para este autor são especificidades adquiridas a partir da vivência, que é mantida na 

relação com o outro, em situações do cotidiano profissional, especialmente, nas atividades 

práticas vividas em sala de aula, ou seja, nas relações que passam a criar experiências que 

poderão servir de base para a construção de competências de fundo comportamental na 

formação de uma profissionalidade propriamente dita – o fazer de dentro para fora. Ao que 

um autor atrela como saber experiencial7, o segundo citado nos traduz como identidade 

vivida8.  

É daqui que Wittorski (2014b) afirma a positividade de:  

[...] conduzir um trabalho de reflexão e de análise a respeito das práticas permite 

levar em conta especificidades individuais, apoiar-se em situações locais, para 

refletir sobre respostas específicas, e, assim, possibilitar [...] construir sua 

profissionalidade singular enquanto destilam, ao mesmo tempo, uma cultura 

profissional comum (ao menos, os valores da instituição e/ou aqueles fornecidos 

pelo animador) pelo engajamento de um trabalho de grupo.  

Nisso, a análise das práticas evita produzir um único efeito de uniformização e de 

homogeneização sob formas de formação baseadas em uma lógica de transmissão de 

um discurso prático-teórico, de maneira unidirecional. (WITTORSKI, 2014b, p. 

909). 

Enquanto a profissionalidade nos remete ao interno, o profissionalismo traduz a imagem 

exterior, o que a faz estar atrelada à “eficácia na realização da profissionalidade (no que diz 

respeito ao critério fixado por uma organização)” e isso às vistas de quem está de fora, como 

relata Wittorski (2014b). Entendemos que ao profissionalismo cabe a compreensão do outro 

em relação à profissionalidade que lhe é constituída. Aqui compreendemos a necessidade de 

                                                           
7 Tardif, traduz saberes experiências para aqueles adquiridos do convívio com o outro a partir de experiências 

pessoais vindas do senso comum e trazidas para a prática profissional. 
8 Para Wittorski (2014b) é a partir das relações vividas entre o profissional e as situações que conduzem a sua 

prática que se desenvolve a identidade vivida e que esta passa a ser uma das três configurações que o autor 

identifica a partir da análise reflexiva das práticas nos processos de profissionalização.  
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despender olhar às questões de reconhecimento que o agente externo não considera na 

totalidade e que muitas vezes é uma questão requerida pelo professor, por exemplo, quando 

afirma que vive em um momento de mal estar. Cenário este que, apesar de denotar para uma 

situação profissional de pouco prestígio social (quando da falta desse reconhecimento 

externo), parece estar carregado de valor vocacional, de forma que o tal reconhecimento 

requerido permanece apenas na capacidade de doação ao outro. 

1.2 VOCAÇÃO, OFÍCIO E PROFISSÃO DOCENTE 

A partir inicialmente da transformação do antes tido como vocação em uma profissão 

propriamente dita, direcionamos este ponto do trabalho para uma reflexão acerca do caminho 

percorrido para a constituição da profissionalização docente especificamente. O professor tem 

vocação para sua atividade ou à sua profissão cabem características próprias de fundo 

vocacional? E, talvez essa reflexão possa contribuir para um melhor entendimento a respeito 

das questões elencadas anteriormente, no que diz respeito ao profissionalismo docente.  

Quando nos dispomos a olhar para o passado, na tentativa de nos localizarmos neste 

presente da docência, não podemos deixar de elencar o processo evolutivo do ensino escolar.  

Em um trabalho recente de Tardif (2013) intitulado A profissionalização do ensino 

passados trinta anos: dois passos para a frente, três para trás, encontramos um olhar para a 

história de constituição da profissionalização docente em sua transição de vocação para a 

profissão em si, especificamente, nos patamares em que nos encontramos hoje. Para o autor, 

estamos diante de um processo em andamento, já que devemos considerar que: 

[...] a evolução do ensino escolar moderno passou por três idades que 

correspondem cada uma a um período histórico particular: a idade da vocação que 

predomina do século XVI ao XVIII, a idade do ofício que se instaura a partir do 

século XIX e, finalmente, a idade da profissão que começa lentamente a se impor na 

segunda metade do século XX. (TARDIF, 2013, p. 554, grifos nossos) 

A idade da vocação proferida acima pertence a uma época em que, até por conta da fé 

mantida inicialmente nos processos de ensinamentos, essa vocação era tida como principal 

característica para a prática do magistério e aquele que se designasse ao comprometimento 

integral com a fé religiosa era considerado apto para o desempenho das atividades da 

docência, se assim o desejasse – era o bastante estar disposto a tornar público a fé e boa 
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conduta e assim receber o título reconhecido socialmente de vocação para professorar. Ainda 

hoje é possível nos depararmos com instituições escolares onde a religião norteia as práticas 

pedagógicas e valores da educação escolar: 

Primeiramente, professar é exercer uma atividade em tempo integral. Isto significa 

que os religiosos formam comunidades cuja principal função, ou até mesmo a única, 

é ensinar. Ensinar torna-se uma ocupação de tempo integral naquele momento e 

homens e mulheres a ela consagram sua vida. Em segundo lugar, professar também 

é, naquele momento, exprimir sua fé, torná-la pública em sua vida e por sua conduta 

moral como professor. (TARDIF, 2013, p. 554-555) 

Nesse momento categorizado como profissão por vocação, a formação teórica e 

científica era inexistente, bastando, como já mencionado, o comprometimento com o tempo 

disponível para a prática de ensinar e o respeito à vida religiosa da qual se era pertencente e 

assim essa prática era obtida pela convivência com os mais experientes e na vida cotidiana 

com as crianças. Eram ainda valorizadas, e serviam de justificativa à ausência de formação, as 

“virtudes femininas tradicionais”, segundo Tardif (2013). Isso nos direciona inclusive para a 

característica da feminização da categoria. Além disso, havia o maior controle por forças 

externas além da Igreja Católica (como principal detentora do poder) que se refere aos 

cidadãos que detinham posição de prestígio e status social. 

No que tange à segunda idade de evolução do ensino, a preocupação que perpassa a 

trajetória de vocação para oficio, principalmente, a intenção de evidenciar que ainda há 

aspectos que nos remetem ao compromisso social com o sagrado, Tenti Fanfani e Tedesco 

(2002, p. 2) trazem uma reflexão em que:  

La ciencia racional y la escuela eran el equivalente funcional de la religión y la 

iglesia en las sociedades occidentales precapitalistas. La ideologia positivista que 

presidió el proceso de secularización que acompañó la conformación de los sistemas 

educativos reivindicó para la ciencia y la escuela un carácter y uma dignidad moral 

casi sagrados. La escuela del Estado tenía por función construir esa nueva 

subjetividad que se le asignaba al ciudadano de la república moderna. La tarea del 

maestro era el resultado de una vocación, su tarea se asimila a un “sacerdocio” o 

“apostolado” y la escuela es “el templo del saber.  

A docência era tida como um compromisso social e de sacerdócio, ou seja, era “más que 

una profesión, es una ‘misión’” (Tenti Fanfani, 2005) uma vez que, à atividade prática não era 

imputado nenhum elemento que pudesse caracterizar a atividade de ser professor como 

profissão (carreira, salário e reconhecimento de classe a exemplo). 
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E em nossos dias, o que acontece com a idade do ofício? Permanece inacabada, pois 

não evoluiu no mesmo ritmo por toda parte, inclusive dentro de um mesmo país. Por 

exemplo, na América Latina, o processo de separação entre Estado e Igreja, entre o 

público e o privado permanece inacabado em várias sociedades. Observa-se também 

um acentuado renascimento da privatização da educação em diversos países, 

inclusive para a escola primária. Além disso, ao longo do século XX, vemos que o 

trabalho tem sofrido periodicamente o impacto das crises econômicas e políticas 

que, às vezes, impeliram as professoras a condições de trabalho vigentes na idade da 

vocação. Em suma, a idade do oficio continua em curso. (TARDIF, 2013, p. 557-

558). 

Com a transição do controle de poder sobre a educação para o Estado, atravessamos 

também a transição na profissão docente, que de vocação passa a ser tida como oficio. 

Podemos dizer que foi a partir da inserção do Estado no sistema educacional, com a 

escolarização pública e obrigatoriedade do ensino, que teve início um processo, que podemos 

conceituar como embrionário, da profissionalização docente. Nesse sentido, a presença 

feminina obtém, de certo modo, a oportunidade de conquistar um novo espaço deixando de 

pertencer apenas à classe que se “doava em afazeres fora do lar” (Demartini, 1993). Surgia a 

oportunidade de acesso à Escola Normal, inserção no mercado de trabalho (com certo 

reconhecimento da classe uma vez que passa a existir a remuneração) e a constituição de 

carreira, com oportunidades vistas como sendo incentivadas pelo Estado – que assim se 

mostrava ser uma oportunidade legal para o trabalho feminino especialmente: 

[...] não se trata apenas da presença do sexo feminino, a entrada das mulheres no 

magistério deve ser examinada a partir das relações de classe e gênero. Podemos 

então lembrar que se trata de um dos primeiros campos de trabalho para 

mulheres brancas das chamadas classes médias, estudiosas e portadoras de uma 

feminilidade idealizada para essa classe, mas também protagonistas da luta pelo 

alargamento da participação feminina na esfera econômica (VIANNA, 2013, p. 164, 

grifos nossos) 

Ou seja,  

[...] a mulher adquiriu o direito à educação, através da criação de escolas de 

primeiras letras para meninas. Com isso também surgiram as primeiras vagas para o 

sexo feminino no magistério primário, e sua possibilidade de instrução foi ampliada 

[...]. A escola Normal, então, passou a representar uma das poucas oportunidades, se 

não a única, de as mulheres prosseguirem seus estudos além do primário [...]. 

(DEMARTINI, 1993, p. 6) 

Esse cenário leva-nos a analisar algumas das observações tratadas de forma crítica por 

Tardif (2013), e que julgamos importantes, por propor reflexões a respeito do movimento de 

profissionalização docente e a consolidação da mesma até os dias atuais. E que venham a ser 

substanciais, quando tentamos investigar os desafios enfrentados hoje na prática das 
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atividades dos docentes em sala de aula de forma que diretamente têm refletido na relação 

professor e aluno concomitantemente ao processo de ensino, do qual esse professor se torna 

responsável em “dar conta”. 

Apesar do momento histórico, em que houve a transição da vocação docente para o 

ofício, propriamente dito, ainda permaneceu e, diríamos, que ainda permanecem questões que 

vinculam a prática docente a padrões advindos da vocação, pois lidamos com uma realidade 

em que mesmo com a oportunidade de carreira e remuneração salarial “a mentalidade de 

serviço continua presente” (Tardif, 2012, p. 557) e no momento que vivemos a 

profissionalização docente, e esta comparada às demais profissões (áreas da indústria e 

tecnologia, por exemplo), depararmo-nos com padrões advindos de um ofício inacabado, com 

essa mentalidade de serviço e doação, presentes, ou seja, a mentalidade de vocação. 

Nesta relação de transição, da vocação para profissão, Wittorski (2014b) nos remete a 

elementos que caracterizam ainda um ofício seguindo caminho à profissionalização. Antes de 

o Estado assumir o poder sobre a Educação, ainda na Idade Média, o ensino se dava pela 

transmissão dos saberes e competências daqueles que detinham certo prestígio social por sua 

ocupação superior de saberes. Assim, “falava-se de métier quando se tratava de aprendizagem 

na prática e de cooperativismo” (Wittorski, 2014b).  

Acreditamos que, tanto a vocação, tratada por Tardif (2013), quanto as características de 

um métier, conceito utilizado por Wittorski (2014b), nos remetem à interferência de 

competências advindas do saber das ações práticas nas atividades profissionais. Como 

premissa, a condução de uma formação profissional pode carecer de respeitar as 

características do métier ou daquele que possui vocação para o seu ofício ou sua prática 

profissional. 

A profissionalização é, portanto, um processo de negociação pelo jogo dos grupos 

sociais, com o intuito de fazer reconhecer a autonomia e a especificidade de um 

conjunto de atividades, e um processo de formação de indivíduos para os 

conteúdos de uma profissão existente. Trata-se no primeiro caso, de construir uma 

nova profissão e, no segundo, de formar indivíduos para uma profissão existente. 

(WITTORSKI, 2014b, p. 900, grifos nossos) 
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Podemos dizer que temos hoje uma profissão intitulada como legitima, porém mantida a 

partir dos padrões iniciais de sua constituição? Por isso talvez tantos desafios circundados 

pelo reconhecimento e satisfação profissional? 

Nosso interesse é pela tentativa de compreender o que é ser docente e manter-se na 

profissão nesse momento histórico da educação. A articulação entre desafios e limites 

indicados pela bibliografia aqui aportada nos conduziu para a perspectiva da Subjetividade 

Docente como campo fértil de análise para alguns despertares desse momento da docência e 

que talvez possa nos embasar a respeito dessa compreensão que permeia a investigação do 

perfil do professorado atual em relação a sua permanência na profissão, suas relações e fatores 

que interferem na constituição da profissionalização docente. 

1.3 MAL ESTAR DOCENTE  

Cada vez mais, os professores trabalham em uma situação em que a distância entre a 

idealização da profissão e a realidade de trabalho tende a aumentar, em razão da 

complexidade e da multiplicidade de tarefas que são chamados a cumprir nas 

escolas. A nova situação, solicita, cada vez mais, que esse(a) profissional seja 

preparado(a) para exercer uma prática contextualizada, atenta às especificidades do 

momento, à cultura local, ao alunado diverso em sua trajetória de vida e expectativas 

escolares. (GATTI et al, 2011, p. 25) 

Talvez o fato da constituição da profissão docente ter sido moldada a partir de 

expectativas socioeconômicas e de que esse processo tenha se dado desordenadamente, pela 

tentativa de transformar o antes tido como ofício ou ainda vocação feminilizada em profissão 

propriamente dita, é que talvez nos permita encontrar uma abertura para reflexões sobre a 

discrepância que caracteriza essa categoria no que diz respeito à constituição da profissão de 

professor, especificamente em relação à insatisfação do professorado9. Isso, quando 

comparada a outras profissões já constituídas e em constituição (as novas profissões), o que 

reforça ainda mais a caracterização da precarização do trabalho docente, sobretudo, da 

multiplicidade das atividades enfrentadas atualmente pelos professores (lotação, carga horária, 

atividades extraclasse, formação continuada, entre outras demandas carregadas no curso da 

                                                           
9 Referimo-nos à precarização das questões de remuneração e condições de trabalho, insuficiência de recursos 

(ou falta de conhecimento para lidar com eles - tecnologia imposta), massificação de alunos (lotação das salas de 

aulas), heterogeneidade do sistema escolar (demograficamente principalmente), violência e desordem social 

(conflitos das relações), 
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profissão). Ao encontro de algumas críticas10, a respeito do tema da constituição da profissão 

docente, no que se refere à transição para ofício, não percebemos um processo transformativo 

provido de base adequada para a formação e continuidade formativa ao longo da prática 

docente, daí o termo desordenado considerado há pouco. Não nos parece ter sido levado em 

consideração a gama de especificidades próprias dessa profissão que, por sua característica 

principal, de interações humanas, indica a necessidade de uma formação mais específica ou ao 

menos para considerações distintas que poderiam contribuir para a caracterização da profissão 

docente. Aparentemente parece-nos haver certa dificuldade em desprender-se da formação 

profissional disciplinar e teórica unicamente e passar a considerar aspectos que na prática das 

atividades passam a ser construídos a partir de um conhecimento ou ainda de um saber do 

senso comum – que aqui observamos na profissionalidade constituída ou ainda em saberes 

experienciais e na expertise como métier em sua práxis.  

No campo da educação, o corpo docente, ainda hoje, se mantém como executor de 

ações estabelecidas previamente e isso se deve ao fato provável de que executor de tarefas 

venha nos dizer respeito ao que é definido para o termo profissão, que é a capacidade de 

executar atividades que lhe são aferidas ou uma ocupação especializada para prover meios de 

subsistência. Percebemos que para essas atividades aferidas se requer conhecimentos, 

habilidades e atitudes relacionadas ao campo de saber e em alguns casos esses aspectos 

perpassam para um saber humano que carrega sua origem a partir das vivências do contexto 

de pertença – caso das profissões de interações humanas.  

No caso da profissão de professor percebemos um distanciamento da ressignificância da 

ação docente ou da imagem desse profissional. Para Lantheaume (2012, p. 373): “Essa 

situação é vivida como uma fragmentação do ofício, uma perda de autonomia e de 

qualificação, uma degradação do trabalho”. Os saberes e o trabalho docente passam a ser 

conduzidos por diferentes vertentes e pontos de vista (dos pais e responsáveis, das autoridades 

políticas ou ainda dos próprios professores, seja ainda a partir das reações locais, coletivas ou 

agentes do sistema educacional de modo geral), deixando-se de lado o que julgamos 

                                                           
10 Wittorski(2014b) através de análise do trabalho de campo que coordenou na França em 2012 e que caracteriza 

a interação do professor em fase final de formação com situações provocadas de forma que essa tratativa pode 

contribuir para formação da profissionalidade do professor, uma vez que, para o autor, a profissionalização 

ocorre na articulação dos conhecimentos disciplinares e conhecimentos adquiridos nas relações vividas. Tardif 

(2013) com a reflexão que defende a respeito das três fases pelas quais a profissão docente passa até ser 

considerada  profissão propriamente dita – vocação, oficio e profissão. 
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importante para a formação profissional, que são aspectos específicos que se constituem dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes construídas pelo social – no senso comum, a partir da 

historicidade do contexto de pertença. 

Na França, a exemplo, a crise do sistema educacional, correlacionada às questões de 

resistências às reformas socioeconômicas e às transformações da sociedade, que trazem novas 

expectativas em relação ao ensino, se apresenta em forma de “mal estar” para o professor e 

isso porque, para a sociedade, os professores não se mostram capazes de dar conta da 

evolução que se apresenta e da consequente transformação que a sociedade almeja, uma vez 

que: 

[...] os pais e as autoridades políticas não querem apenas que os professores sejam 

mais eficazes em matéria de desempenho dos alunos; esperam também que 

favoreçam seu desabrochar pessoal, a construção de sua personalidade e sua 

inserção profissional. (LANTHEAUME, 2012, p. 371) 

É a partir de 1990 que essas questões passam a ser questionadas com maior veemência e 

atualmente temos inúmeras pesquisas (dissertações e teses de pós-graduação) a respeito das 

preocupações com as práticas e saberes pedagógicos, deixando de considerar as expectativas 

que esse processo impacta junto aos agentes externos (e com isso a transmissão do 

conhecimento no sentido de execução de tarefas ocorre simplesmente a partir da capacidade 

profissional exigida com fundo econômico prevalecendo sobre quaisquer circunstâncias). 

Referimos-nos aqui ao fato da sociedade passar a exigir melhor formação profissional para 

seus filhos e as instituições se tornarem melhores formadores de indivíduos para o mercado de 

trabalho. Essa preocupação é vista por Tardif (2002), quando diz que por conta de todo esse 

percurso é muito possível que: 

A instituição escolar deixaria de ser um lugar de formação para tornar-se um 

mercado onde seriam oferecidos aos consumidores (alunos e pais, adultos em 

processo de reciclagem, educação permanente), saberes-instrumentos, saberes-

meios, um capital de informações mais ou menos úteis para o seu futuro 

“posicionamento” no mercado de trabalho e sua adaptação á vida social. (p.47)  

Será essa a realidade do ensino que enfrentamos hoje?. Além da questão 

“mercadológica”, ressaltamos a multifuncionalidade que a profissão docente vem assumindo, 

aparentemente na tentativa de “dar conta” das expectativas impostas à profissão por parte de 

elementos externos que não levam em consideração, inclusive, as condições de atuação dessa 

categoria no campo de trabalho, o que nos remete ao fato de que: 



39 

 

 

Al mismo tiempo, esta acentuación del carácter multifuncional de la escuela no se 

corresponde con el volumen y la calidad de los recursos que se le asigna. La 

consecuencia de esta relación es la decepción y el desencanto social respecto de la 

escuela y un profunda sensación de malestar en el cuerpo docente que percibe no 

poder estar a la altura de las circunstancias. (TENTI FANFANI, 2007, p. 337) 

E assim, torna-se válido, direcionando o olhar para o Brasil, a tentativa de evidenciar 

alguns aspectos que apresentam uma visão geral do cenário docente no Brasil. Uma vez que 

também enfrentamos disparidades no “dar conta” das expectativas impostas. E isso, tanto no 

aspecto da sociedade para com os professores quanto dos próprios docentes junto a sociedade, 

principalmente quando nos deparamos com discussões a respeito de reconhecimento 

profissional ou de multifuncionalidade assumida pela docência.  

1.4 CENÁRIO DA PROFISSÃO DOCENTE – ALGUNS ASPECTOS 

Distante da pretensão de despender tempo com discussão ou análises minuciosas de 

dados estatísticos, a intenção, neste ponto do trabalho é de reflexão sobre a base do 

enquadramento da categoria docente da Educação Básica no Brasil (sendo o foco principal o 

Ensino Fundamental I – primeiros anos da Rede Pública Municipal). 

Algumas dificuldades de exatidão quantitativa são enfrentadas para a equalização dos 

números apresentados em pesquisas e trabalhos de campo.  No entanto, os dados que aqui 

apresentaremos baseados no aporte de Gatti et al (2005, 2009, 2011), Villas Bôas (2011, 

2015) e Vianna (2013) mostram-se suficientes para o que pretendemos elucidar. Faremos o 

compartilhamento das informações disponibilizadas  por esses autores e fontes correlatas com 

a intenção de atualizações necessárias de dados, das quais nos pautaremos no Pnad, (2014), 

IBGE (2014) e DIEESE (2013), conforme discorremos adiante. 

Nesse sentido de imprecisões, Villas Bôas (2015) apresenta pontos de observação que 

relatam um pouco a respeito desse aspecto das dificuldades enfrentadas para uma estatística 

precisa. 

[...] um professor que trabalhe em dois níveis de ensino (por exemplo, ensino 

fundamental e ensino médio) ser computado duplamente, esses números indicam a 

complexidade e a amplitude do sistema educacional brasileiro caracterizado por uma 

grande heterogeneidade e desigualdade que perpassa desde as trajetórias formativas 

e profissionais dos docentes, até os rendimentos salariais, as diferenças regionais e 

os níveis de ensino. (p.3) 
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A partir dos estudos de microdados analisados e divulgados pelo Pnad (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios) e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

em 2014, relativos ao perfil do professorado da Educação Básica de âmbito público nacional, 

mostra que a fatia dos professores em rede nacional de ensino, no período que corresponde 

2002 a 2013, aumentou de 2,5 milhões para 3,3 milhões. Dado este que denota um 

crescimento de 32,9% sendo que, até o ano de 2006 esse crescimento estava em 3,0%. No 

entanto, entre o segundo semestre de 2006 até final de 2013 o salto foi de 28,8%.  

Um comparativo breve, válido de compartilhamento, é que na Rede Privada e na rede 

Estadual de Ensino (apesar de não ser foco desta pesquisa), também houve variação de 

crescimento de 655 mil para 829 mil na primeira citada e respectivamente no Estado de 856 

mil para 925 mil de docentes em atuação no mesmo período, entretanto, mantiveram-se 

abaixo da Rede Pública Municipal que manteve sua variação de ampliação de 969 mil para 

1.553 docentes ao final de 2013. No comparativo geral a Rede Privada deteve 24,9%, a Rede 

Estadual em 27,7% e o Município 46,5%.  

Em relação aos setores e áreas de atuação dos professores da Educação Básica no Brasil 

de 2002/2013, temos: 

Tabela 1 - Professores segundo setor e área de atuação - Brasil 2002/2013 

no. % no. % no. %

2002 655.947         26,10% 856.206      34,10% 969.099          38,60% 2.510.305        

2006 650.514         25,10% 815.114      31,50% 1.086.396        41,90% 2.590.586        

2011 799.226         25,70% 897.068      28,90% 1.370.317        44,10% 3.107.348        

2013 829.736         24,90% 925.173      27,70% 1.553.312        46,50% 3.337.222        

Total

Público

Estadual MunicipalPrivado

Ano

Fonte: Fonte: DIEESE p. 3 (IBGE. Pnad. Microdados. Anos de 2002, 2006, 2011 e 2013) 

Esse cenário de certa forma coincide com alguns movimentos significativos que 

envolvem principalmente: 

[...] a implementação do Fundo da Educação Básica (Fundeb), que estendeu o 

financiamento para toda a educação básica. Certamente a criação do Fundo 

contribuiu para o aumento expressivo do número de professores.  

Outro elemento de destaque é a progressiva municipalização do ensino na última 

década. Enquanto o número de professores na rede estadual cresceu em 8,1%, na 

rede municipal, o aumento foi de 60,3%, passando de 969 mil para 1,5 milhão. O 

mecanismo de transferência de recursos por aluno matriculado criado inicialmente 

pelo Fundef (1996) para financiamento do ensino fundamental, e posteriormente 
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ampliado para toda a educação básica com o Fundeb (2007), ampliou o atendimento 

da população em idade escolar pelas prefeituras, e consequentemente, a contratação 

de docentes. (DIEESE, 2013, p. 14). 

A Rede Pública detém mais de 2,5 milhões de profissionais em exercício11. Sendo que 

desse montante aproximadamente 820 mil docentes estão lotados na região Sudeste do país e 

mais de 1,3 milhões atuam no Ensino Fundamental seguido de quase 490 mil no Ensino 

Médio. Para esse número estratificado em termos percentuais, os estudos do Pnad e IBGE 

apontam que: 15% dos professores estão na Educação Infantil; 52% atuam no Ensino 

Fundamental; 18% no Ensino Médio; 3% no Ensino Profissionalizante; 10% no Ensino de 

Jovens e Adultos (EJA) e 1% na Educação Especial (neste grupo do ensino especial a 

docência que atua com esse alunado está também concentrada na Educação Básica). 

A seguir apresentamos informações a respeito dos números gerais de professores da 

Educação Básica no Brasil de acordo com as etapas de ensino regional da base de 2011. 

Tabela 2 - Número de professores da Educação Básica de acordo com as etapas de ensino por Região -Base 2011 

2.657.490                     

Nível de Ensino Docentes % Docentes % Docentes % Docentes % Docentes % Docentes %

Educação Infantil 408.739      15% 25.924,0     6% 106.999,0   26% 183.123,0   45% 66.603,0     16% 26.090,0     6%

Ensino Fundamental 1.389.706   52% 131.281,0   9% 424.674,0   31% 536.053,0   39% 195.882,0   14% 101.816,0   7%

Ensino Médio 488.528      18% 33.581,0     7% 122.509,0   25% 217.027,0   44% 77.757,0     16% 37.654,0     8%

Educação Profissional 68.200        3% 3.203,0       5% 7.666,0       11% 39.682,0     58% 14.575,0     21% 3.074,0       5%

Educação Especial 28.366        1% 1.462,0       5% 2.864,0       10% 12.983,0     46% 8.375,0       30% 2.682,0       9%

Educação de Jovens e 

Adultos   - EJA 273.951      10% 31.647,0     12% 99.177,0     36% 93.592,0     34% 27.193,0     10% 22.342,0     8%

Brasil SudesteNordesteNorte Sul Centro Oeste

Fonte: Anuário da Educação, p. 89 (MEC/Inep/DEED) 

No Brasil, a importância dos professores no cômputo geral dos empregos formais 

não é menor do que nos países avançados. Do total dos empregos registrados em 

2006, 8,4% deles destinavam-se a professores, conforme informa a Rais, sendo que, 

quanto ao volume de emprego, os professores situavam-se no terceiro lugar no 

ranking de subconjuntos de ocupações, apenas precedidos por duas categorias 

reconhecidas como grandes absorvedoras de mão-de-obra, os escriturários e os 

trabalhadores dos serviços (15,2% e 14,9%, respectivamente). Em termos 

comparativos, observe-se que as indústrias da construção civil e extrativa 

contribuem com apenas 4% dos empregos nacionais (ou 1.439.404), em que pese 

serem consideradas termômetros das variações na oferta de emprego, dada a sua 

importância na absorção de mão-de-obra. (GATTI; SÁ BARRETO, 2009 p. 17) 

                                                           
11 Não houve possibilidade de exclusão por níveis de atuação. Alguns professores atuam em diferentes níveis e 

instituições simultaneamente o que denota certa dificuldade na precisão de dados. Por isso através das fontes do 

IBGE, DIEESE, MEC o trabalho apresenta estatísticas próximas ou dados da média da realidade brasileira. 
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A distribuição dos profissionais da educação – docentes da Educação Básica, vai ao 

encontro à demanda regida pelo número de matriculados, que em números gerais 

corresponderam em 2013 a mais de 50 milhões de matrículas em todos os níveis de ensino do 

país. O Censo de 2013, com a colaboração das Secretarias Estaduais (ao todo 27 unidades) e 

Municipais (5.570 no total), divulgou no primeiro trimestre de 2014 que, em relação ao 

número de matrículas no Brasil na Educação Básica, tivemos, de ponto de vista generalizado, 

uma redução de 0,99% entre 2012 e 2013, sendo essa redução mais concentrada nos últimos 

anos do Ensino Fundamental (de 13,6 milhões de matriculados para 13,3 milhões no mesmo 

nível de ensino). 

Uma das justificativas para esse cenário é que o país vem enfrentando um período de 

acomodação da taxa populacional (tanto de redução considerável da população nas faixas 

entre 0 e 19 anos quanto em queda do índice de residência no Brasil que tem se mostrado 

considerável entre 10 e 19 anos – intercâmbio se mostra como sendo uma das razões 

principais) e considera também retração dos índices de reprovação. Para o presidente do Inep 

(2014), o “fluxo escolar está melhorando e o sistema se aperfeiçoando, é uma queda boa”. 

Questões relativas a não obrigatoriedade da Educação Infantil (crianças de 0 a 5 anos), a falta 

de vagas em algumas localizações mais pontuais do país principalmente para matrículas em 

creches, a inserção no mercado de trabalho do jovem dos últimos anos do Ensino 

Fundamental e a evasão escolar para apoio familiar financeiro (os dados do Pnad/IBGE 

mostram que, entre os anos de 2005 a 2011, o número de alunos que conseguiram concluir o 

Ensino Fundamental no Brasil não atingiu 65% na média geral do país) e ainda a situação de 

que no Brasil aproxima-se de 15% do número de jovens entre 15 e 17 anos que estão fora da 

escola e/ou que não concluíram o Ensino Médio e em torno de 4% de jovens que concluíram 

essa etapa estão fora das instituições de ensino ou de preparação para a universidade. 

A seguir apresentamos a tabela 3 - Evolução do número de matrículas na Educação 

Básica por Rede Brasil - 2007/2013 evolução do número de matrículas na Educação Básica 

por rede no território nacional entre 2007 e 2013. 
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Tabela 3 - Evolução do número de matrículas na Educação Básica por Rede Brasil - 2007/2013 

Ano Total Geral Variação

2007 53.028.928     -

2008 53.232.868     0,38%

2009 52.560.452     -1,26%

2010 51.549.889     -1,92%

2011 50.972.619     -1,12%

2012 50.545.050     -0,84%

2013 50.042.448     -0,99%  

                                                Fonte: Censo 2013 

Ressaltamos ainda que permanece na Rede Pública de Ensino a maior concentração das 

matrículas da Educação Básica (82,4%) o que condiz com a concentração do professorado 

nessa mesma rede. As matrículas por dependência administrativa em 2013 correspondiam 

conforme a tabela 4 - Matrículas na Educação Básica por Dependência Administrativa no 

Brasil – 2013: 

Tabela 4 - Matrículas na Educação Básica por Dependência Administrativa no Brasil - 2013 

Rede

Número de 

Matrículas

Representação 

(%)

Estadual 18.015.281          36,0%

Municipal 23.219.696          46,4%

Privada 8.507.216           17,0%

Federal 300.255              0,6%  

                                             Fonte: Censo 2013 

A concentração no Ensino Fundamental perfaz mais de 58% do total de alunos em rede. 

Assim como para a fatia de professorado deste mesmo nível, que atinge mais de 55%. Por 

nível, em 2013, tínhamos o seguinte cenário:  

Tabela 5 - Matrículas na Educação Básica por Nível - 2013 

Rede Número de %

Educação Infantil 7.590.600      15,2%

Ensino Fundamental 29.069.281    58,1%

Educação Especial 843.342         1,7%

Ensino Médio 8.312.815      16,6%

Educação Jovens e Adultos 3.772.670      7,5%

Educação Profissinalizante 1.441.051      2,9%  

                                     Fonte: Censo 2013 

Feminização  
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Dado o panorama a respeito de quantas e onde estão concentradas as matrículas da 

Educação Básica no Brasil, evidenciamos algumas questões que são, de certo modo, 

impactantes para os desafios tratados neste projeto de pesquisa. O crescimento de professores 

do sexo masculino no magistério tem se mostrado em ampliação, principalmente no campo do 

Ensino Médio e Ensino Profissionalizante, sem contar no Ensino Superior. Entre 2002 e 2013, 

esse crescimento atingiu percentuais próximos aos 64% (de 255 mil para 419 mil docentes 

masculinos), no entanto, ainda temos grande presença do sexo feminino na categoria – no 

mesmo período a ampliação da feminização ficou nos patamares de 31% (de 1.571 para 2.060 

docentes mulheres) e manteve sua superioridade na categoria com a referência global que se 

aproxima aos 83%.  

Essa maioridade feminina se concentra exponencialmente na Educação Infantil (acima 

de 97%), respectivamente nos primeiros anos do Ensino Fundamental na posição de professor 

polivalente (88% aproximadamente), se mantendo com domínio de presença ainda nos anos 

finais do Ensino Fundamental (onde inicia o crescimento da participação masculina, 

intensificando entre o Ensino Médio e o Profissionalizante). Notamos redução da presença 

feminina apenas no Ensino Médio, lugar onde a classe masculina atinge cerca de 30% da 

categoria profissional docente e as mulheres ainda que superiores em número, encontram-se 

em menor proporção, que equivale a 66% aproximadamente.  

Segundo o dado demográfico de gênero do professorado brasileiro, apresentamos a 

tabela 6 – Professores das Redes Estaduais e Municipais segundo sexo - Brasil 2002/2013 

com os índices que perfaziam esse aspecto: 

Tabela 6 - Professores das Redes Estaduais e Municipais segundo sexo - Brasil 2002/2013 

no. % no. %

2002 254.575         13,90% 1.570.730   86,10% 1.825.305        

2006 264.218         13,90% 1.637.292   86,10% 1.901.510        

2011 367.175         16,20% 1.900.210   83,80% 2.267.385        

2013 418.539         16,90% 2.059.947   83,10% 2.478.485        

Ano

Sexo

Masculino Feminino

Total

 

            Fonte: DIEESE p. 5 (IBGE. Pnad. Microdados. Anos de 2002, 2006, 2011 e 2013) 
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As questões de facilidade de acesso ao exercício (considerando que nem sempre a 

exigência de concurso público é tida como premissa para inserção no mercado de trabalho); a 

posição de cônjuge na família na qual o papel de “chefe” da casa é de responsabilidade do 

companheiro, permitindo que a mulher possa ter uma ocupação profissional paralela12 e; 

talvez a possibilidade de conciliação entre a rotina doméstica (afazeres domésticos, papel 

maternal e de esposa) e a vida profissional ainda se mantém como fortes indícios pelos quais 

muitas mulheres optam em manter-se na profissão docente. Sem contar a questão de que a 

profissão docente demonstra (ao externo) certa relevância para a questão de vocação como 

algo relacionado às atividades maternas e que ainda levam a uma naturalização da escolha 

feminina pelo magistério. 

Entre os postos de trabalho, registrados pelo MTE para os profissionais do ensino, 

77%, eram femininos. A docência continua, pois, significando boa oportunidade de 

emprego para as mulheres (15,9% dos empregos femininos), no mesmo patamar do 

maior e mais tradicional grupo de inserção feminina no mercado de trabalho: a 

prestação de serviços de todas as naturezas, apenas suplantada pelas atividades de 

apoio administrativo, agrupadas sob a denominação genérica escriturários. (19,2%)”. 

(GATTI; SÁ BARRETO, 2009, p. 17) 

Faixa Etária 

O perfil etário dos docentes representa sua contribuição no âmbito de análise de quem 

seja a pessoa que desempenha o papel de professor, uma vez que, segundo levantamento 

realizado por Gatti et al (2009), cerca de 41% dos docentes de até 29 anos lecionam na 

Educação Infantil. No Ensino Fundamental, a proporção mantém-se mais equilibrada em 25% 

entre as faixas de 29 a 46 anos ou mais. Pouco mais de 29% no Ensino Médio refere-se a 

professores de 45 anos ou mais.  

Tabela 7 - Educação básica: distribuição dos professores segundo faixas de idade e níveis de ensino – Brasil, 

2006 

Até 29 anos 30 a 37 anos 38 a 45 anos 46 anos ou mais

Educação infantil 41,0% 25,7% 20,1% 13,5%

Ensino fundamental 25,5% 24,7% 25,8% 24,0%

Ensino médio 19,3% 26,3% 24,6% 29,8%

Nível de ensino

Faixa etária

Fonte: Professores do Brasil, p. 26 (IBGE-Pnad, Microdados, 2006) 

                                                           
12 Esses aspecto mostra ser o menos relevante em termos de opção para o magistério, uma vez que, muitas 

famílias dependem exclusivamente da renda da mulher para sobrevivência, o que nos remete a uma fatia de 

professoras que desempenham o papel de “chefe”, mas não nos atentaremos a essa questão nesse trabalho. 
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A partir desses dados, entramos nas questões de formação acadêmica dos docentes, uma 

vez que não que podemos desprezar que uma grande fatia do professorado da Educação 

Básica mantém seus estudos com cursos de continuidade profissional ou aperfeiçoamento.  

A maior parte (81,5%) frequenta cursos superiores, sobretudo os docentes da 

educação infantil e do ensino fundamental. Mas merecem ser destacados os 9,3% 

que fazem mestrado e/ou doutorado, em que sobressaem os do ensino médio (37,8% 

dos docentes desse nível de ensino que se declararam estudantes) e, na outra ponta, 

outros 9,2% que fazem cursos de nível médio ou mais baixo. Neste contingente 

pesam os professores do ensino fundamental, 11,5% dos quais frequentavam nível 

médio ou mais baixo. (GATTI;  SÁ BARRETO,  2009, p. 26) 

Os estudos e estatísticas presentes em Gatti (2009), Villas Bôas (2011, 2015), Pnad, 

(2014), IBGE (2014) e DIEESE (2013), Anuário (2011), Censo (2007, 2013) apresentam que 

em termos de formação, a maior concentração de deficiência acadêmica mantém-se na região 

Nordeste e Norte, em escolas da zona rural onde professores têm uma formação de curso 

fundamental completo, incompleto e em algumas situações são leigos, não possuindo preparo 

mínimo para lecionar. Ainda após a exigência de formação universitária para os primeiros 

anos do Ensino Fundamental e Educação Infantil, até 2009, mantínhamos o percentual de 

quase 15% sem formação de nível superior. Para elucidar melhor, apresentamos a seguir o 

cenário da Educação Básica no que se refere ao nível de escolaridade dos professores em 

2011: 

Tabela 8 - Número de professores da Educação Básica por escolaridade - Base 2011 

Região Total % Normal / % Ensino Médio % %

Norte 176.195   1.637             0,9% 46.799     27% 15.149             9% 112.610   64%

Nordeste 603.360   6.049             1,0% 188.252   31% 58.399             10% 350.660   58%

Sudeste 820.375   1.661             0,2% 108.197   13% 33.687             4% 676.830   83%

Sul 298.736   1.372             0,5% 32.571     11% 13.279             4% 251.514   84%

Centro-Oeste 146.685   644                0,4% 11.765     8% 10.568             7% 123.708   84%

Fundamental

Ensino Médio

Superior

 
Fonte: Anuário da Educação, p. 92 (MEC/Inep/DEED) 

Salários 

O piso salarial nacional básico para profissionais do magistério (formação mínima do 

Ensino Médio), com jornada de 40 horas semanais, foi criado em 2008, por meio de lei 

federal, sendo esta remuneração reajustada anualmente. A lei também apresenta a 

obrigatoriedade de dedicação mínima de 1/3 da carga horária de trabalho da categoria de 
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professorado, às atividades extraclasse. A carga horária extraclasse é um “tempo essencial 

para a preparação das aulas, formação e aprimoramento profissional”. (VIANNA, 2013). 

Com vistas à heterogeneidade social, econômica, de sistema educacional e 

regulamentação, nos defrontamos com um cenário salarial muitas vezes inconsistente do 

ponto de vista de categoria profissional – a exemplo disso, temos diversificações em 

comparação à docência e outras áreas técnica. A exemplo para Engenharia que, por 

determinação regulamentada, o salário inicial para o profissional com função de engenheiro, 

reconhecidamente, deve corresponder à base de piso salarial em 9 (nove) salários mínimos13 

para jornada de trabalho de 44h/semanais. 

Dentre outros parâmetros, fazendo uso do estudo desenvolvido por Gatti et al (2009), 

tínhamos em 2006, a respeito desse cenário o que a tabela 9 – Salários – comparativos de 

diversas profissões retrata a seguir: 

Tabela 9 - Salários – comparativos de diversas profissões 

Profissão 

Rendimento médio 

mensal

Comparativo 

(%)

Arquitetos 2.018,00R$              118%

Biólogos 1.791,00R$              93%

Dentistas 3.322,00R$              258%

Farmacêuticos 2.212,00R$              139%

Enfermeiros 1.751,00R$              89%

Advogados 2.858,00R$              208%

Jornalistas 2.389,00R$              158%

Professores Educação Básica 927,00R$                 -  

             Fonte: Professores do Brasil, p. 248 (Pnad/IBGE, 2006) 

Percebemos que a variação entre os diversos tipos de profissão perfaz percentuais entre 

258% (quando comparado Professor Educação Básica com Dentistas) até 89% (entre o 

Professor Educação Básica e Enfermeiros). Tais bases tomam como referência a formação 

universitária como mínima para o exercício da profissão. 

                                                           
13 Salário mínimo. Em 2014, o salário mínimo encerrou o exercício com R$753,00, sendo o salário piso da 

engenharia determinado em 9 salários mínimos, ou seja, R$6.779,00.  
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Sobre essas questões nos defrontamos com legislações, fontes de recursos e 

orçamentos muito diferentes. Há no país 5.561 municípios, 26 estados e um Distrito 

Federal, cada qual com seus sistemas de ensino e regulamentações próprias. A 

situação é bastante heterogênea e complexa nos aspectos referentes à carreira e 

salário de professores, entre estados e entre municípios (conforme região, 

características da população, sistema produtivo regional e local, capacidade 

financeira própria, repasses federais 238 ou estaduais, tradições políticas e culturais 

etc.). Na estrutura de carreira no setor público há diferenciação entre cargos e 

funções, com implicações quanto às formas de preenchimento de vagas e salários, o 

que se reflete em opções diversificadas em cada instância governamental no que se 

refere à incorporação de professores ao sistema e na progressão funcional. (GATTI 

et al, 2009, p. 238) 

De modo geral, temos atualmente, em termos de piso e base salarial, de maneira 

supostamente resumida, o seguinte cenário para a docência na Educação Básica pública: 

Tabela 10 - Salário Base (Educação Básica I e II) 

Calsse hora/aula Jornada de 30 horas Jornada de 40 horas

Professor Educação Básica I 10,43R$    1.565,19R$                   2.086,93R$                   

Professor Educação Básica II 12,08R$    1.811,91R$                   2.415,89R$                   
Fonte: Boletim de Acompanhamento de Pessoal - Sec da Ed - DIEESE Subseção APEOESP 

Julgamos relevante ressaltar que a variação salarial oscila quanto à região de atuação 

(sendo Centro Oeste e Sudeste de maior média salarial), ano em que esses professores 

lecionam (sendo que para a Educação Infantil a média salarial é menor, elevando-se para o 

Ensino Fundamental e Ensino Médio respectivamente), além do nível de formação (variação 

entre formação do nível médio, graduado, latu senso e/ou stricto senso). 

Competências 

A valorização profissional pode ter atribuições de âmbito social, econômico ou ainda 

comunitário. No que diz respeito às competências, como relatado anteriormente quando 

abordamos as questões de profissionalidade, observam-se variações e adequações conforme e 

de acordo com o contexto de pertença e, em nosso estudo, conforme a demanda da 

contemporaneidade para o “compromisso com a atualidade” (Tedesco, 2012).  

Para Gatti et al (2009), é importante direcionar um olhar para a questão de que a 

profissão  professor mantém seu prestígio e reconhecimento, se assim podemos denominar, 

como uma profissão de fundo sociocomunitário, advindo da perspectiva de ser uma profissão 
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com a imagem de vocação na “perspectiva de doação de si”, característica ainda muito 

presente quando referências são dispostas à profissão docente (Tardif, 2012). 

No trabalho de Gatti et al (2011), já referenciado anteriormente, é possível analisar 

dados a respeito da opinião dos estudantes de Pedagogia e outras licenciaturas em relação aos 

motivos que os levam à escolha da profissão que os farão professor, sendo que as questões de 

amor e vocação para as atividades a serem desenvolvidas em campo passam a ser 

consideradas por eles como competências básicas para o exercício da profissão – valendo-se 

dessas como de aspecto didático e pedagógico. Tal circunstância contribui para o que 

distancia ainda mais a profissão docente quando comparada às demais profissões que 

desconsideram as questões de competências comportamentais ou de valores humanos do 

senso comum, como relevantes para o desenvolvimento de suas atividades. 

[...] estudantes dos cursos de Educação (Pedagogia e Licenciaturas) 14 em que 

novamente a escolha da carreira docente recaiu sobre as habilidades pessoais: 

atenção, amor, paciência, vocação.... O que chamou a atenção nesse estudo é que os 

estudantes pesquisados não se referem à ideia de vocação e de amor no sentido de 

sacerdócio, mas muito mais em um sentido profissional, de compromisso ético de 

respeito pelo outro, ao mesmo tempo bem ao sabor da ideia de trabalho na 

contemporaneidade em que a personalidade aparece a serviço da qualidade 

convertendo-se em uma competência profissional. (VIILAS BÔAS, 2015) 

Em nosso trabalho de campo, abordamos essa questão das competências 

comportamentais e os dados mostram a preocupação e consideração dos nossos sujeitos em 

relação ao “amor” como competência. Amor tido como a capacidade de doação para a 

condição do relacionar-se com o outro e pelo outro. Como nos traz Maturana et al (2001) essa 

relação de amor na educação está direcionada no sentido de maturação, que “es el fundamento 

de la autonomía y la convivencia social” (p.259), o que distancia da ideia de afetividade 

fraternal e se aproxima da intenção de estratégia para as relações mantidas no processo de 

ensino e aprendizagem. Relações essas guiadas muitas vezes por emoções humanas que 

apoiam a reflexão da prática docente nas interações entre professor e aluno.  

                                                           
14 Podem lecionar nos Ensinos Fundamental e Médio das escolas de Educação Básica, os formados nos cursos de 

“Pedagogia” (carga horária mínima de 3200 horas), de “Bacharelado com Licenciatura” e de “Licenciatura” 

(cargas horárias variáveis conforme a área). O licenciado em Pedagogia atua na Educação Infantil, nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos; nos cursos de Ensino Médio e em cursos de 

Educação Profissional, bem como pesquisador na área educacional e gestor de processos educativos. O curso de 

Bacharelado com Licenciatura refere-se ao modelo clássico em que se prevê três anos de formação no campo 

específico do saber e um ano de formação pedagógica. A “Licenciatura” forma professores de disciplinas 

específicas (Matemática, História etc.) dos anos finais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Profissional e Ensino Médio. 
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“El profesor, consciente de lo que hace, volverá una y otra vez a hacer estas 

correlaciones reflexivas en la medida en que vea que sus alumnos no las hacen y no 

los abandonará. Al contrario, sigue con ellos amorosamente en la práctica de la 

reflexión hasta que éstos aprendan a hacerla”. (p. 262) 

E, para essa capacidade pedagógica ou competência profissional, a ideia de vocação 

articulada às competências comportamentais, sobretudo, esse amor se apresenta como uma 

característica fundamentalmente própria da docência. 
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CAPÍTULO 2 – SUBJETIVIDADE DOCENTE: UMA DISCUSSÃO AINDA EM 

DESENVOLVIMENTO 

Na perspectiva da subjetividade docente, o que podemos compreender como conceito 

ou constructo do que venha a ser o “ser professor”? Isso a partir da articulação entre os 

desafios e limites indicados frente ao mal estar na profissionalização docente, sobretudo, 

nesse período que compreendemos de novo capitalismo e que tem mostrado exigir um 

compromisso com a atualidade (TEDESCO, 2012), no sentido de atender demandas e 

expectativas. Seidmann (2015, p. 123) alerta para um momento “de valores tradicionales y de 

valores emergentes actuales” que por sinal “evoca significados antiguos junto a otros actuales 

que constituyen un cliché emblemático”. De certo modo, nos vemos arraigados a um sistema 

tradicional atuante dentro da nossa atualidade – podemos dizer uma contemporaneidade 

educacional de caráter tradicionalista.  

A formação que prepara o indivíduo para atuar em seu meio permeia situações que 

devem possibilitar a esse sujeito, em inicio de carreira, construir seu trilhar profissional para 

atender valores de uma contemporaneidade ou ainda, aqueles profissionais que atuam há anos 

possam garantir um compromisso com as demandas dessa atualidade, a partir de capacitações 

profissionais em programas e formações continuadas. Julgamos que dispensar um olhar às 

questões que distanciam da formação hegemônica, criando-se um caminho entre os elos 

formativos para a constituição legal da profissão e os elos das experiências vividas que 

possibilitam a construção da profissionalidade e profissionalismo pertinentes, possam 

contribuir para formação do professor em uma perspectiva mais reflexiva, uma vez que, 

passaria a considerar questões do ser professor. 

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos 

professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite as dinâmicas de 

auto-formação participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um 

trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vista à 

construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional. 

(NÓVOA, 2002, p. 25) 

2.1 SUBJETIVIDADE DOCENTE  

Nosso objetivo não se limita a traçar definições e conceitos a respeito do termo 

“subjetividade” em si, nem tampouco atuar com a historicidade do mesmo. O intuito que nos 

leva a esta pesquisa é a tentativa de investigar o perfil de determinado grupo no que tange à 
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relação mantida entre esses sujeitos em suas interações sociais, inclusive das atividades que 

desempenham dentro do grupo de trabalho de que fazem parte e a partir deste aspecto, buscar 

a articulação da visão que esse grupo, em seu contexto e com seu discurso, gera para aquele 

que o olha de fora (a visão do externo) e assim compreender se esses aspectos perpassam para 

a profissionalização em si.  

Atualmente alguns estudiosos, dentre os quais podemos citar Tedesco (2004), Sousa 

(2012), Tenti Fanfani (2007) e, com um estudo mais recente, Novaes (2015), permitem-nos 

encontrar aporte teórico que se dedica a discutir e investigar aspectos que podemos atrelar à 

subjetividade social na área da educação, mais especificamente, no campo da constituição da 

profissionalização docente, o que tem possibilitado discorrermos sobre reflexões e aspectos  

desta pesquisa – se a subjetividade docente  contribui para a constituição dessa 

profissionalização.  

Tedesco (2004) utiliza o termo “Políticas de Subjetividade”15. Tenti Fanfani (2007) nos 

remete aos aspectos dos “Valores Clássicos”16 do comportamento humano que possam vir a 

interferir no profissionalismo docente. Tardif (2002) nos leva à análise da experiência do 

sujeito em seus saberes.  

Novaes (2015) trata a questão da constituição da subjetividade docente e sua 

profissionalização, assim como Wittorsky (2014a) faz a reflexão a partir da concepção da 

profissionalização docente como sendo caracterizada como uma profissão relacional, 

sobretudo, quando evidencia a interatividade humana e nos direciona para essa especificidade 

da profissão. Ambos os autores nos conduzem para a reflexão da importância concedida à 

vivência do sujeito com o outro, da relação que mantém de si com o contexto de pertença e 

dos resultados dessas interações nas ações práticas dos processos dos quais fazem parte no 

papel de docente, uma vez que “este é o processo pelo qual a realidade se constrói, os saberes 

                                                           
15 O autor defende, em um trabalho publicado em 2004, que as políticas públicas devem olhar para os agentes 

sociais que dela fazem parte. Menciona a intervenção de variáveis nos processos de desenvolvimento e criação 

de políticas. Para o autor temos hoje a necessidade de criar um sistema de ensino em que as exigências do novo 

capitalismo sejam vistas, sobretudo, quanto ao envolvimento dos agentes sociais e suas especificidades, daí 

propõe o termo Políticas de Subjetividade. Para Tedesco (2004, p. 567) “es fundamental prestar atención a la 

dimensión subjetiva de los actores del proceso pedagógico”. 
16 O autor acredita que essa geração está perdendo o aporte dos valores clássicos no processo educacional mais 

precisamente na profissão docente. Ressalta a importância das relações comportamentais – aspectos subjetivos 

do comportamento humano que envolve amor, liberdade, justiça, solidariedade e respeito. 
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se estruturam” (NOVAES, 2015, p. 107) e a profissionalização se constitui, pois o eu 

profissional, a que nos referimos, sob a perspectiva social está indissoluvelmente ligado ao 

reconhecimento do outro. Daí o relacional (Wittorsky, 2014a) como aspecto da profissão 

docente e ideia de constituição histórica da subjetividade abordada na pesquisa. 

Para os desafios do enfrentamento na profissionalização docente, no que tange uma 

articulação para a tentativa de compreensão da formação docente e das implicações das 

especificidades dessa profissão para a prática do oficio, vemos, ainda que timidamente, 

contribuições de aspectos subjetivos  que interferem na construção da práxis docente – aqui 

expressamos uma dimensão social para questões externas que podem afetar o comportamento 

profissional na interação de suas relações em sala de aula, principalmente no que diz respeito 

às interações junto à gestão escolar, para o cumprimento das diretrizes e parâmetros legais da 

profissão ou quando das relações escolares propriamente ditas de professor, aluno, colegas de 

trabalho ou ainda na interação junto as classes externas à escola, como a sociedade ou 

comunidade escolar (agente família). 

Temos o professor como um sujeito social que se encontra envolvido e pertencente ao 

mesmo contexto cultural em que seus alunos e comunidade escolar estão inseridos e a partir 

da interação entre esses sujeitos é que a realidade do fazer profissional, na docência, se 

constrói e se molda na tentativa de vencer paradigmas arraigados de um sistema mais 

tradicional do processo de ensino. Falamos aqui que o sujeito associado ao social se constrói à 

medida que interage em seu meio, à medida que pensa e se organiza de modo particular ao 

seu grupo, considerando aspectos da intuição e da afetividade, o que o distancia do âmbito 

tradicional.  

En el plano del discurso se enfatizará uno u otro conjunto de componentes, según el 

interlocutor. Si se trata de ganar terreno contra la tradición [...] se insistirá en las 

competencias técnico-pedagógicas modernas pero cuando se pretende limitar el 

cientifismo y el afán reglamentarista y tecnicista de los nuevos especialistas en 

pedagogía, se levantarán las banderas del particularismo, la vocación, la intuición y 

la creatividad inherentes del oficio de enseñar.(TENTI FANFANI; TEDESCO, 

2002, p. 3) 

O conjunto de transformações culturais que causa impactos no processo de ensino, no 

qual estamos inseridos, nos conduz para uma necessidade de intensificação da prática docente 

e, como consequência disso, enfrentamos um impasse entre tentar compreender e aceitar a 

necessidade de obtermos novos recursos no que diz respeito à formação disciplinar, uma vez 
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que os parâmetros atuais na formação de professores se mostram insuficientes para dar conta 

de atender os avanços e exigências que exprimem o contexto de pertença atual. Em algumas 

situações, o recurso à subjetividade social, ainda pouco explorada, parece-nos se mostrar 

como um meio possível de encontrar novos contornos para a prática docente ou para a 

compreensão dessa categoria vista pela sociedade como precarizada. 

A prática docente, que ocorre a partir da interação que é construída na relação do eu 

com o outro, nos parece envolver um misto de saberes oriundos das experiências formativas 

acadêmicas e das experiências pessoais vividas e mantidas do senso comum, constituindo 

assim um perfil, uma forma particular de atuação com graus de significâncias para situações 

que se assemelham entre si.  

Quando identificamos no trabalho de campo, questões relacionadas às necessidades de 

infraestrutura, por exemplo, tivemos depoimentos de situações semelhantes, mas com graus 

de significâncias distintos para o mesmo grupo de professores. Unanimemente os três 

professores, a que faremos menção a seguir, disseram considerar o carinho por seus alunos ou 

o gostar de crianças como aspectos que os faziam pensar em como trabalhar melhor com seus 

alunos. Entendemos as ações, a didática ou o processo utilizado como saberes que foram 

construídos no vivido e que lhes aferiram parte da construção da profissionalidade do grupo 

correlato e isso a partir de situações que lhes foram conferidas e que exigiram uma capacidade 

de resolução e tomadas de decisões que dispensam o conhecimento teórico da profissão de 

professor.  

Wittorsky (2014b, p. 909), já mencionado nesse aspecto, traz a ideia de que a 

competência, quando observada a partir das experiências vividas “evita produzir um único 

efeito de uniformização e de homogeneização”, o que nos faz compreender que, se temos uma 

formação única e homogênea com as competências e capacidades definidas para o 

desenvolvimento do processo de ensino, mas que na práxis construímos competências que 

dizem respeito à capacidade de improvisar ou mesmo de criar meios paliativos, baseados em 

nossos saberes experienciais e no pensar socialmente, temos então que pensar em questões 

que perpassam pela profissão docente como essenciais e que muito provavelmente 

distanciam-se dos padrões formativos e que possivelmente fomentam um olhar para a 

subjetividade docente.  
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Por atitudes ou formas de lidar com as situações que são impostas, mas que exigem 

capacidades próprias e saberes, essencialmente necessários para o andamento do trabalho 

docente, dos quais Tardif (2002) cita como sendo saberes experienciais, é que nos permitimos 

fazer um elo com as questões abordadas e relativas à Subjetividade Docente, pois se estamos 

nos pautando nas questões de consciência individual, particularidades, o vivido, a relação do 

professor com o seu aluno em sala de aula, estamos concomitantemente nos pautando em 

experiências e valores específicos, ou seja, estamos de certo modo apoiando a prática docente 

nas experiências de vida para o desempenho de uma profissão relacional em que o “eu 

professor” deve ser pensado a partir também de uma dimensão afetiva para o exercício de sua 

profissão. 

Sobre o saber experiencial, Tardif (2002) acredita que:  

São saberes práticos [...] e formam um conjunto de representações a partir das 

quais os professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua 

prática cotidiana em todas as suas dimensões. Eles constituem, por assim dizer, a 

cultura docente em ação. (p. 49 grifos nossos) 

A essa relação, não estamos vinculando o saber sobre determinado objeto e conjuntura, 

mas sim o saber sobre sua prática que, progressivamente, à medida que vivencia socialmente 

suas relações no meio (a escola), com o outro (os alunos) e na hierarquização do sistema no 

qual está inserido, esse saber se molda no contexto e na vida escolar sendo consequência das 

ações profissionais do ser professor e manter-se professor, sobretudo na condição do fazer 

com que o ensino aconteça e a aprendizagem possa vir a ser uma consequência desse 

processo. 

2.2 COMPETÊNCIAS E VALORES 

A respeito da ótica da prática profissional na docência, em que as questões sociais 

subjetivas podem passar a ser subentendidas como complementares para a ação educacional, a 

partir da relação que é mantida com o outro (professor e aluno), observamos que as 

qualificações (competências técnicas) para o desenvolvimento de atividades em cumprimento 

às exigências de uma profissão regulamentada (da formação teórica disciplinar), possam estar 

atreladas também, e distintamente, às questões do “eu profissional”, pois: 
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Competências técnicas são aquelas cuja expressão se deriva de conhecimentos e 

habilidades específicas de uma função, enquanto as competências 

comportamentais são aquelas baseadas em habilidades [...] e atitudes. As 

técnicas são consideradas competências proximais ao cargo, por se relacionarem 

com mais proximidade a características técnicas das funções do empregado. As 

comportamentais são consideradas proximais à pessoa [...], por expressarem 

características mais intrinsecamente relacionadas à pessoa que ocupa a função. 

(BORGES et al, 2014, p. 939 grifos nossos) 

Tais competências, de cunho comportamental estão associadas ao vivido do sujeito em 

seu meio, em seu tempo e nas relações mantidas com outros agentes desse contexto. Para 

Jodelet (2001), tais competências são tidas no momento em que esse sujeito toma consciência 

de suas ações socialmente correlacionadas, até um momento de fusão da consciência 

individual para a totalidade coletiva: 

Ao lado dessa dimensão vivida, a experiência comporta uma dimensão cognitiva na 

medida em que ela favorece uma experimentação do mundo e sobre o mundo e 

contribui para a construção da realidade segundo categorias ou formas que são 

socialmente dadas. E é nesse nível que se pode pensar na ligação com 

representações sociais. (p.32) 

A correlação dessas experiências adquiridas no meio através das relações com os outros 

e circunstâncias da prática, vai se moldando e se constituindo sócio e culturalmente, dando 

forma e conteúdo a essa experiência que, de inicialmente individualizada, passa a ser 

reconhecida e compartilhada. Para Jodelet (2001, p. 33) é importante ressaltar que “[...] a 

experiência social é marcada pelos aspectos sociais de sua enunciação e de sua comunicação”. 

A esse aspecto Tenti Fanfani (2007) alerta para a necessidade de ampliar a visão para 

valores que intitula como “clássicos” e que aqui queremos elencá-los para o desenvolvimento 

dessas competências comportamentais que, ainda que timidamente, parecem contribuir para 

uma melhor compreensão da atuação profissional. O autor, em seu trabalho, Consideraciones 

sociologicas sobre profesionalización docente, ilustra a ideia crítica por parte da “juventud 

actual” para a capacidade de inserção desses valores – “el amor a la libertad, la justicia, la 

solidaridad, el respeto a la naturaleza etc” para com as relações entre os sujeitos e por conta 

disso, temos “un obstáculo a la comunicación y a la comprensión recíproca entre docentes y 

alumnos en muchas instituciones educativas”. Tomamos a liberdade de denominar essas 

capacidades, aparentemente afetivas, como “competências comportamentais a partir de 

valores clássicos”, que podem ser desenvolvidas ou até mesmo retomadas. Esses aspectos, na 
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área da educação, mais precisamente na atuação do professor em sala de aula, no processo de 

ensino para a aprendizagem, podem tornar-se relevantes, uma vez que:  

[...] nuevas circunstancias, el orden democrático y la autoridade pedagógica se 

constituyen en cuestiones necesarias, pero de consecución muy problemática. Si a 

este nuevo protagonismo de las nuevas generaciones se agrega la cuestión de la 

aparición de marcadas culturas juveniles y adolescentes cada vez más alejadas del 

canon cultural propio de las generaciones adultas, la cuestión termina por 

complicarse hasta límites que en muchos casos vuelven imposible hasta la 

comunicación básica entre docentes y alumnos. (TENTI FANAFANI, 2007, p. 340) 

Quando nos referimos a essas capacidades, que se apresentam supostamente como 

afetivas, a exemplo, quando Tenti Fanfani (2007) faz menção a liberdade, solidariedade e 

amor, entendemos que tais fatores podem vir a interferir na constituição da profissionalidade 

dos professores e a esse aspecto discutiremos mais especificamente no capítulo 3, em que 

fizemos algumas articulações que permitiram compreender um pouco a respeito da satisfação 

que a afetividade pode trazer à reflexão sobre fatores que contribuem para a permanência no 

magistério ou das escolhas pela profissão docente.  

Entendemos que para a inserção de competências comportamentais, de valores clássicos 

ou quer seja de uma atuação que distancia a homogeneidade da formação acadêmica e 

disciplinar, vale adentrar ainda mais nas questões do saberes experienciais propostos por 

Tardif (2002), que poderão embasar o aporte para a inserção psicossocial na atuação docente 

em sala de aula, uma vez que, para sustentar a temática aqui referenciada, de competências 

diferenciadas e ainda de competências arraigadas em ações comportamentais a partir dos 

valores humanos, necessitamos sustentação nos saberes que poderão permitir a mediação dos 

conhecimentos no processo de ensino-aprendizagem, concomitantemente à articulação do 

processo de transmissão do conhecimento. Ainda que: 

[...] os conhecimentos tratados na escola não podem ser apenas os conhecimentos 

científicos, mas devem incluir outras produções culturais dos indivíduos, como a 

arte e a imaginação, assim como as múltiplas dimensões envolvidas no processo de 

produção do saber humano, como os desejos, as paixões, as representações. 

(ANDRE, 1994, p. 73) 

A relação entre docente e discente ou educador e educando, seja qual for o termo 

relacional que podemos adotar, para discutir a interação do eu com o outro, tem se tornado um 

tema capaz de gerar inúmeras discussões, mas ainda assim, o acervo teórico disponível não 

nos possibilita uma formação concreta de conceitos ou respostas formadas a tais indagações. 
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No entanto, tem nos possibilitado reflexões a respeito da temática da relação do eu com o 

outro, uma vez que estamos chamando a atenção para algo que ultrapassa os limites da 

docência a partir da formação disciplinar, científica e teórica, que afeta as diretrizes das 

determinações ideológicas, seletivas e excludentes das quais nosso sistema educacional faz 

parte. Ou seja, estamos buscando inserção da formação prática na tentativa de nos pautar nas 

camadas da Subjetividade Docente. Ao que Gatti (2009, p. 26) ressalta que “nos processos 

educacionais, não é possível descartar as questões da subjetividade. Elas colocam-se 

inicialmente na relação educacional: seres humanos aprendendo com seres humanos, em 

condições sociais e psicossociais em uma dinâmica própria”.  

Ora, se estamos nos pautando no fato de que a experiência pessoal do professor 

apresenta sua importância em aspectos de interação que esse estabelece com seus sujeitos, no 

cumprimento das imposições sobre sua conduta profissional e no meio ao qual ele está 

inserido, e ainda que toda essa funcionalidade parte do pressuposto de que o saber 

experiencial passa a ser presença na sua prática, podemos entender que a subjetividade social 

que perpassa por todo esse processo torna-se uma das bases para o entendimento a respeito da 

prática desse profissional.  

Talvez, se assim não fosse, poderíamos simplesmente nos pautar nos saberes adquiridos 

pela cientificidade da formação acadêmica (saberes disciplinares e teóricos), o que bastaria 

para a prática e cumprimento da função docente. Isentando inclusive da perspectiva de 

importância de valores clássicos ou das competências comportamentais como abordados 

anteriormente. 

A subjetividade docente que estamos propondo nos parece vir a complementar tal 

suposição, uma vez que, adentramos, a partir da análise dos sujeitos aqui pesquisados, nas 

visões que os sujeitos dessa pesquisa fazem de si mesmos em relação à prática que os mantém 

na profissão docente. Ou seja, investigamos se existe a relação dos saberes experienciais, dos 

valores clássicos e das competências comportamentais para a atuação deles no magistério.  

2.3 PROFISSÃO DOCENTE NO ÂMBITO DO ASPECTO RELACIONAL 

O processo de legitimidade da profissão docente iniciou em 1980 e se estendeu até 

meados dos anos 1990, no entanto, a identidade desse profissional que, por sua vez, deveria 
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estar condicionada a um repertório de conhecimentos, saberes que fundamentariam sua 

prática à profissão, não esteve e não se apresenta ainda categorizada ou definida. À profissão 

docente cabe a capacidade de construção e reconstrução de conhecimentos e de maneiras de 

interação, cabe atenção às considerações de dimensão afetiva do professor em atuação e do 

conceito que esse profissional faz de si mesmo, cabe a relação que se mantém com gestão, 

sistema e sociedade, cabem questões específicas que a distancia das demais profissões. 

Uma necessidade em compreender quem venha a ser o professor em ação hoje, que se 

relaciona com o outro e focando nas questões intrínsecas do que o norteou em optar por ser 

professor e o que o faz manter-se no ofício, ou seja, quais são as motivações que o levam à 

escolha em manter-se na profissão, tornou-se um aspecto precioso de reflexão. É com um 

olhar direcionado para a subjetividade social na docência que nos foi pretendido traçar um 

pequeno viés para a questão que nos permite compreender um pouco a respeito desse 

profissional, em que tantas abordagens e referenciais tentam consolidar em conceitos muitas 

vezes unilaterais, na docência. 

No artigo A contribuição da análise das práticas para a profissionalização dos 

professores, Wittorski (2014b) referencia dados de uma pesquisa realizada pelo CNAM – 

Conservatoire National des Arts et Métiers, que foi conduzida por S. Debris, C. Grandgérard e 

o próprio Wittorski em 2002-2003, em que o objetivo foi de acompanhar comportamentos 

práticos, em situações previamente impostas, com grupos de professores em formação pelo 

Institut Universitaire de Formation des Maîtres – IUFM17 – Bretanha, França  em relação ao 

saber teórico e a capacidade de ação para a construção do processo de profissionalização, uma 

vez que o estudo foi apoiado para: 

a ideia de que uma atividade reflexiva a respeito das práticas profissionais docentes 

permitiria aos indivíduos serem mais eficientes quando do retorno à situação de 

trabalho. A discussão realizada indica que, embora a análise das práticas promova a 

criação de um espaço narrativo que, por meio de trocas coletivas, permita aos 

professores construírem princípios organizadores de práticas potencialmente 

geradoras de novas práticas docentes, esse processo traz à tona paradigmas de 

profissionalização vigentes no campo educacional que divergem quanto ao lugar da 

teoria e de sua articulação com a prática docente. (p. 894) 

                                                           
17 Instituto responsável pela organização da formação de professor na França em 2002 – espécie de coordenação 

de estágios pós aprovação nos cursos de licenciatura. 
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Os resultados que Wittorski (2014b) apresenta possibilitaram uma análise, a partir das 

ações dos participantes (os futuros profissionais docentes), de poderem se deparar com 

situações que os fizeram articular dinamismo entre os conhecimentos teóricos e disciplinares 

da formação e a dimensão afetiva que a prática, de certo modo, pareceu requerer para a 

construção das ações nas diversas situações enfrentadas. É sobre o aspecto que diz respeito à 

dimensão afetiva que dispomos o olhar para a subjetividade docente desses sujeitos. 

A profissionalização “põe em cena” aquisições pessoais ou coletivas, tais como os 

saberes, os conhecimentos, as capacidades e as competências. Mais ainda, 

poderíamos dizer que ela reside no jogo da construção e/ou da aquisição desses 

elementos que permitirão, no final, dizer a respeito de alguém que ele é um 

profissional, ou seja, é dotado da profissionalidade ‘o conjunto dos conhecimentos, 

dos saberes, das capacidades e das competências que caracterizam sua profissão’. 

(WITTORSKI, 2014b, p. 900) 

A profissionalidade nos mostra que se molda a medida em que particularidades, 

apoiadas nas diversas situações sociais e concretas que cada ser como profissional enfrenta, 

são levadas em consideração e a “uma cultura profissional comum (ao menos, os valores das 

instituições e/ou aqueles fornecidos pelo animador) pelo engajamento de um trabalho em 

grupo”. Levar em consideração a individualidade, aqui compreendida como o eu profissional, 

não molda simplesmente o ser em si, mas sim a categoria na qual esse sujeito está inserido, 

pois características comuns surgem, representações são instaladas e aos poucos se formam 

grupos detentores de uma profissionalidade (o interno) e um profissionalismo (o externo) que 

fazem jus à profissão intitulada, que cria um perfil característico de um grupo correlato. 

Tomamos como referência algumas análises de Novaes (2015) para os resultados 

obtidos a partir de um trabalho de campo coordenado pela Rede Internacional de Estudos 

sobre Profissionalização Docente, vinculado ao programa de pesquisa intitulado Processos 

psicossociais da formação e trabalho docente do Centro Internacional de Estudos em 

Representações Sociais e Subjetividade – Educação (CIERS-ed)18 da Fundação Carlos Chagas 

(FCC), de 2012, que nos remete, de certo modo, ao que temos exposto nas linhas que 

                                                           
18 O Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade - Educação (CIERS-ed) foi 

criado, em 2006, pelo Departamento de Pesquisas Educacionais (DPE) da Fundação Carlos Chagas (FCC - 

Brasil), com o apoio da Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH - França), por incentivo de seu 

renomado pesquisador, Serge Moscovici.  

A atividade principal do CIERS-ed, desde então, é a de realizar investigações científicas no âmbito da educação 

por meio do estudo da teoria das representações sociais em articulação com outros referencias teórico-

metodológicos de modo a analisar e refletir sobre os processos educacionais, bem como seus consequentes 

sociais, desenvolvidos em instituições de ensino (Fonte: FCC, 2014) 
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antecedem esse trecho do trabalho e para as análises que discorrem ao longo deste capítulo 

que se referem ao nosso trabalho de campo.  

O trabalho elencado por Novaes (2015) dispôs em 2012 de 524 respondentes como 

professores do ensino fundamental (e destes, 25 de Buenos Aires) distribuídos pelo território 

nacional e Argentina respectivamente. Para a compreensão da construção da subjetividade 

docente, ou melhor, da formação dos aspectos constituintes das subjetividades dos docentes 

em curso é que o trabalho de campo foi criado e a partir da subdivisão em dois grupos 

(respondentes satisfeitos com a profissão e respondentes desencantados com a docência) foi 

possibilitado realizar as análises pontuais de cada um desses grupos.  

Pautaremo-nos especificamente no grupo que apresentou maior satisfação com a 

profissão docente e que a partir da análise da autora, a “subjetividade desse grupo se constrói 

na relação com os estudantes, o que se traduz na motivação para o trabalho centrado na sala 

de aula” (p.111). Entendemos que essa relação que é mantida com o outro e pelo outro, no 

processo de ensino e aprendizagem, que ocorre nas salas de aulas do ensino fundamental para 

esses sujeitos, são significativas para a construção da subjetividade docente. Novaes (2015, p. 

107) nos traz a ideia de que “não resta dúvida de que a subjetividade social está intimamente 

ligada à linguagem, à interação, uma vez que a comunicação entre indivíduos está enraizada 

no ato de adotar o papel do outro”. 

Ainda ao encontro da perspectiva de interação humana e de âmbito relacional da 

profissão docente, nesse ponto de reflexão, apontamos para a observância de aspectos que 

fazem uma ligação sócio cultural quando aspectos relacionados ao dom, a doação em si e a 

vocação do ser professor são trazidos à tona pelos próprios respondentes ao que, como nos 

relata Novaes (2015, p. 111), “elementos de um imaginário social sobre a docência servem de 

fundações históricas para a ancoragem das representações sobre a profissão”  

Fato é que a pesquisa:  

apontou a necessidade de considerar os diferentes outros envolvidos no contexto 

educacional. Estando as políticas públicas no campo educacional apartadas dos 

interesses daqueles afetados por ela, acabam por estimular a constituição da 

subjetividade dos professores, reguladas por um lócus de controle externo. Em 

outros termos, tais políticas contribuem para a constituição de subjetividades que se 

fundam nos outros institucionais (a escola, a rede de ensino, o governo, a mídia) em 
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detrimento de um lócus de controle interno à prática docente, fundamentado na 

relação do professor com o outro (estudante) que dá sentido a sua profissão. 

(NOVAES, 2015, p. 111) 

Outro aspecto importante que elucidamos é a questão de que a relação que esse trabalho 

intenta abordar está vinculada ao professor e aluno a partir de sua formação e preparação 

profissional e a relação que a subjetividade pode fazer nesse contexto, sobretudo, da 

contribuição que a mesma pode vir a fazer em relação à profissionalização docente.  

Essa visão mais subjetiva pode agregar e complementar um processo talvez inacabado, 

o que poderia nos direcionar para uma hipótese de que, através desse modo de interagir, o 

processo de ensino seguiria para um rumo de maior plenitude, uma vez que o profissional 

docente, de um modo geral, age de forma diferenciada quando se depara com situações 

específicas para públicos de condições socioeconômicas distintas – lecionar em instituições 

rurais ou urbanas, pobres ou ricas, públicas ou privadas, mesmo que tenhamos o mesmo 

conteúdo programático e a mesma faixa etária em trabalho, significa termos especificidades e 

particularidades que exigem uma relação única com o outro a partir, como nos diz Wittorski 

(2014b, p. 909), da “diferenciação identitária (cada um constrói os contornos de sua 

identidade profissional a partir de suas práticas)”.  

Lidar com o conceito de profissão relacional, como já relatamos no capítulo anterior, no 

qual aquilo que é almejado (os resultados de aprendizagem, por exemplo) possa estar distante 

de fazer parte do processo em si e pode nos direcionar para as questões que norteiam o olhar 

para si e para o coletivo social ao qual é pertencente e nos permite melhor compreensão a 

respeito da profissionalização na docência que, do ponto de vista de legitimidade, está 

igualada a profissões não relacionais, mas que, no entanto, mantém sua prática de interação 

exclusiva com o outro. Considerando que “o que poderíamos chamar de identidade sabida” 

(Wittorski 2014b, p. 901) dos saberes da formação teórica para saberes “transferidos para 

situações de sala de aula, a fim de desenvolver novas práticas organizadas” pode nos auxiliar 

na constituição dessa profissionalização docente.  
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CAPITULO 3 – O TRABALHO DE CAMPO 

 

A partir da metodologia aqui proposta buscamos meios de provocar uma discussão a 

respeito de como os professores, sujeitos desta pesquisa, se veem hoje em seu exercício 

profissional. Tentamos identificar o perfil desse professorado na tentativa de evidenciar 

parâmetros que possam nortear para a hipótese de que aspectos da subjetividade interfiram na 

constituição da profissionalização docente, tanto do início de carreira quanto na formação 

continuada e, além disso, nos pautar nas questões que os fazem manter-se na profissão. 

Quando distinguimos início de carreira e formação continuada, intentamos verificar os 

reflexos das ações para a constituição da profissionalização docente simultaneamente, ou seja, 

não separamos impactos para formação inicial ou continuada, pois tivemos a pretensão de 

buscar entendimento para a articulação de ambas.  

Em uma publicação de Nóvoa (2002), o autor discute a importância de haver uma ação 

pedagógica de forma que seja considerado que “em educação o que marca a diferença é o 

modo de produção, e não o produto” Nóvoa (2002, p. 31), daí a relevância que temos atrelado 

ao senso comum e as questões do cotidiano para as situações educativas dentro da escola e 

isso para o que diz respeito ao papel do professor, que enfrenta uma atividade constante de 

produções e de invenções para que seja possível haver o processo de ensino, uma vez que, o 

processo de interação mantido com o aluno é que norteia a atividade em si. 

A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação 

mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar simultaneamente, o papel 

de formador e de formando. A construção de dispositivos de (auto)formação 

assistida e participada, através da diversificação das modalidades de apoio e de 

consultoria, favorece a elaboração de projetos pessoais de formação. A organização 

das escolas parece desencorajar um conhecimento profissional partilhado dos 

professores, dificultando o investimento das experiências significativas nos 

percursos de formação e a formulação teórica. E, no entanto, este é o único processo 

que pode conduzir a uma produção pelos próprios professores de saberes reflexivos 

e pertinentes. (NÓVOA, 2002, p. 39) 

Atrelamos aqui às perspectivas trazidas do meio sócio cultural dos sujeitos dessa 

pesquisa para o campo da docência em sua prática. Referimos-nos a 26 professores da rede 

municipal de ensino que lecionam nos primeiros anos do Ensino Fundamental de Nazaré 

Paulista (munícipio do estado de São Paulo). 
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O processo metodológico trouxe à tona a visão desses sujeitos pesquisados a respeito de 

quem seja o professor atuante hoje nos primeiros anos do Ensino Fundamental e 

interpretamos alguns dos porquês que os fazem permanecer na carreira. 

Julgamos válido ressaltar que os sujeitos da pesquisa, na ocasião do desenvolvimento 

desse trabalho, participavam de um treinamento de capacitação continuada oferecido à rede 

Pública de Nazaré por um instituto de São Paulo. Foi a partir do relacionamento com essa 

equipe que fizemos uso desse cenário para a aplicação da metodologia abordada nesta 

pesquisa, que envolve um questionário de perfil, a Técnica Q-sort e os relatos da Observação 

Participante. 

3.1 O INSTITUTO E A CIDADE DE NAZARÉ PAULISTA 

O contexto desta pesquisa se construiu a partir das relações mantidas com a Prefeitura 

de Nazaré Paulista/SP através do Instituto Awaken Love Action que é uma organização não 

governamental sem fins lucrativos, sediada no estado de SP, que tem como objetivo reorientar 

as relações humanas por meio de programas educativos de capacitação continuada de 

professores que atuam nas redes públicas e em algumas redes privadas de Ensino 

Fundamental.  

Um dos programas, denominado pelo instituto como “Programa Florescer: criando uma 

cultura de paz e prosperidade nas escolas”19 é um dos projetos trabalhados pela organização 

com oficinas coletivas para grupos em formação continuada – foi inclusive a partir dessa 

parceria do instituto com a prefeitura é que nos foi possibilitado o acesso necessário para o 

desenvolvimento do trabalho de campo desta pesquisa. As oficinas são destinadas a todos os 

educadores que atuam no ensino fundamental (professores, monitores, diretores, 

coordenadores pedagógicos, oficiais de escola, merendeiras, porteiros, serventes de limpeza, 

auxiliares de secretaria, gestores e serventes de manutenção).  

                                                           
19 O programa prevê oficinas que são realizadas durante a implantação do programa em que são oferecidas 

ferramentas que propiciam novas perspectivas para a relação mantida com o outro e para o outro, abrindo um 

caminho de maior interatividade que se expande para o ambiente da sala de aula. 
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Em 2013, o Programa foi aplicado na rede pública municipal de São Caetano do Sul20. 

Em 2015, o trabalho ocorreu em Nazaré Paulista/SP, estendendo-se até 2016 e ainda estão 

previstas a realização de projetos nos municípios do Rio de Janeiro/RJ e de Rio Branco/AC21. 

Em 2014, o Departamento de Educação do Município de Nazaré Paulista, em conjunto 

com a Prefeitura, convidou o Instituto Awaken Love Action (na época ainda Instituto Alegria 

para um Mundo Melhor) para o desenvolvimento do projeto de educação continuada de 

professores das escolas públicas municipais, visto que, na ocasião, a principal queixa da 

gestão foi de que havia uma dificuldade muito grande nas relações de interação entre 

professores e alunos e professores e gestores, cenário este que vinha afetando a motivação dos 

professores para o trabalho docente. Para a gestora, apenas as exigências para o cumprimento 

da execução das tarefas designadas aos profissionais da educação, conforme diretrizes e bases 

do ensino, não estavam sendo suficientes para o desempenho das atividades práticas em sala 

de aula, ou seja, mesmo com a formação teórica e disciplinar específica para a prática de 

ensino e aprendizagem, os processos não estavam a contento da gestão. 

Diante do exposto, a proposta inicial do instituto foi atender a necessidade de conhecer 

o contexto da comunidade escolar para compreender quais os principais desafios a serem 

enfrentados para que o clima de convivência nas escolas pudesse se tornar mais pacífico e 

equilibrado. Um clima que viesse a favorecer o desenvolvimento dos alunos no processo de 

aprendizagem e a melhoria da capacidade dos professores no processo de ensino, sobretudo 

para um entrecruzamento de ambas as relações para a dicotomia de teoria e práxis. 

Trabalho do instituto nesta rede de ensino 

Para Nazaré Paulista, por conta das especificidades locais e caracterização da rede de 

ensino em escolas rurais e de acordo com as demandas analisadas através do relatório de 

diagnóstico, foi elaborado um cronograma que contempla as atividades de preparação e 

realização de oficinas, incluindo o acompanhamento, monitoramento e avaliação junto à 

equipe de profissionais das escolas selecionadas para o projeto. E foi neste cenário que 

                                                           
20 Material disponível para consulta na Proposta de Trabalho São Caetano do Sul, Disponível em mídia pelo 

Instituto Action. 
21 Em fase inicial de elaboração do relatório de diagnostico para desenvolvimento da proposta de trabalho 

especifica para cada uma das regiões (estados do RJ e AC) 



66 

 

 

tivemos a possibilidade de iniciar o trabalho sobre as análises de campo que nos 

proporcionaram o acesso aos sujeitos desta pesquisa.  

Dentre as oficinas selecionadas para o trabalho de capacitação do instituto, podemos 

destacar como relevantes as seguintes: 

A oficina de “Desenvolvimento Pessoal“ que diz respeito às tratativas da relação do eu 

com o outro (professor e aluno em sala de aula) 

[...] esta oficina, integrada ao Programa Florescer, tem como objetivo desenvolver 

um trabalho de transformação pessoal [...] com os educadores, para que estes 

possam ser inspirações positivas na formação integral dos estudantes. 

Principalmente na Educação Infantil e Ensino Fundamental, família e educadores 

são inspirações fundamentais no desenvolvimento educacional das crianças. Elas 

aprendem mais pela observação dos exemplos, ou seja, pelo que ela vê o adulto 

fazendo, do que pelo que o adulto fala que deve fazer. (IAMM, 2013, p. 9) 

As atividades propostas por esse trabalho possibilitam ao educador acessar as 

informações e experiências necessárias para a evolução de sua consciência para o profissional 

em atuação – pretende possibilitar a realização do potencial humano do professor.  

Uma segunda oficina é a “Prática do Silêncio - A Arte de se escutar” que visa ampliar a 

capacidade do saber ouvir, para assim melhorar o relacionar com o outro. 

A oficina Prática do Silêncio - a Arte de se Escutar, aqui proposta, busca 

proporcionar ao educador as informações e experiências necessárias para que ele 

vivencie o silêncio em sua vida, e a partir dessa experiência descubra a importância 

desta prática [...], utilizando-a como técnica na transformação de atitudes 

inconscientes, promovendo tranquilidade interna em sua vida de um modo geral e no 

papel de educador. (IAMM, 2013, p. 11) 

E, por fim a oficina de “Contação de Histórias” que atua em diversas frentes do âmbito 

pessoal que pode funcionar como uma ferramenta didática para a prática do professor em sala 

de aula. 

A prática de contar histórias é uma atividade bastante presente na rotina escolar, pois 

pertence à área de conhecimento da Linguagem Oral e Escrita, fundamental para a 

formação do sujeito, porque possibilita seu acesso ao mundo letrado e sua maior 

inserção e participação na vida social. Capacidades como comunicação e expressão, 

interesse pela leitura, construção de conhecimentos, inserção sociocultural são 

contempladas no trabalho com a linguagem. Desta forma, a utilização dos contos no 

processo pedagógico é uma oportunidade para ensinar sobre valores humanos como 

coragem, respeito, verdade, justiça, entre outros, de suma importância na 
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constituição do indivíduo, incentivando atitudes éticas e positivas tão necessárias no 

mundo de hoje. (IAMM, 2013, p. 14) 

O município de Nazaré Paulista 

O município de Nazaré Paulista, cenário desta pesquisa, tem origem num dos povoados 

mais antigos do estado de São Paulo. Foi fundado em 1676 pelos sertanistas Mathias Lopes e 

Zuzarte Lopes com a construção de uma capela no topo de uma montanha de 1030 metros de 

altitude. Banhada em seu sopé pelo rio Atibainha, a capela recebeu o nome de “Nossa 

Senhora de Nazareth”. Hoje, a atual Diocese de Nossa Senhora de Nazaré é considerada a 

mais antiga do estado de São Paulo.  

A atividade religiosa sempre teve grande importância no município, especialmente nas 

comemorações devocionais ao Divino Espírito Santo. O culto, que ocorre no mês de junho, é 

o mais antigo do estado de São Paulo. A Festa do Divino é o principal evento da cidade e tem 

grande repercussão nos municípios vizinhos.  

No século XVII, a economia nazarena baseava-se na agricultura, no comércio e em 

serviços. Atibaia, Bragança e Nazaré eram consideradas os celeiros da capital, pois 

abasteciam São Paulo com feijão, milho e arroz, entre outros produtos.  

Entre 1900 e 1950, a população ainda era predominantemente rural, tendo como pilar 

econômico a agropecuária, que abastecia o mercado local e as cidades de Atibaia e São Paulo. 

A extração vegetal para lenha e carvão também era (e continua sendo) uma das atividades 

econômicas mais importantes da região - no início, com a derrubada e queimada de mata 

atlântica; a partir da década de 70, com a monocultura de eucaliptos. 

Até a década de 70, o município desenvolvia atividades agropecuárias e de plantio de 

eucalipto (para produção de lenha e carvão em olarias). 

Nesse período, dois eventos mudaram os rumos da região, promovendo intensas 

alterações sociais, ambientais, econômicas e culturais: a construção do Sistema Cantareira e a 

construção/ampliação das rodovias Fernão Dias e Dom Pedro I.  
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A construção do Sistema Cantareira visava abastecer de água as regiões metropolitanas 

de São Paulo e Campinas, que estavam em rápida expansão urbana. Ocorreu entre os anos de 

1969 e 1983, sem qualquer envolvimento da sociedade civil. 

No município de Nazaré Paulista, foi construído o reservatório Atibainha, que abrange 

uma superfície de 2500 ha de extensão (o equivalente a 2.500 campos de futebol). Para sua 

construção, represou-se o rio Atibainha, o que levou ao alagamento de parte considerável das 

melhores áreas agrícolas do município (ocupadas com matas e fazendas produtivas), além de 

diversos bairros rurais, inúmeras casas de sitiantes, capelas, comércios locais. Isso provocou 

uma intensa reconfiguração das estruturas econômica, ambiental e social da região, assim 

como o deslocamento compulsório da população rural para a área urbana da cidade.  

Em 1971, houve a construção da rodovia D. Pedro I que, ao cruzar o município, 

facilitou o acesso à cidade que, por três séculos, esteve relativamente isolada da capital do 

estado. Essa rodovia fomentou a instalação industrial e a ampliação do comércio.  

Já nos anos 90, houve a ampliação das rodovias Fernão Dias e Dom Pedro I, principais 

vias de acesso à região, o que teve um efeito imediato na expansão urbana do município e no 

aumento de sua população residente. O fato também favoreceu a chegada de um turismo 

desorganizado, caracterizado pela especulação imobiliária e por atividades impactantes sobre 

os recursos naturais, como a implantação de loteamentos e condomínios. 

Essas mudanças provocaram a desconstrução dos aspectos que caracterizavam em 

Nazaré Paulista socialmente, sem permitir que tanto os moradores quanto o poder público 

local se apropriassem desse novo cenário e, efetivamente, estruturassem novas visões sobre a 

qualidade de vida, adequadas a todos. Há indícios de que esse conflito tenha gerado 

implicações na saúde da população.  

Esse quadro está diretamente vinculado à baixa oferta de oportunidades de 

sobrevivência, o que se desdobra em relatos de convivência com situações de alcoolismo e 

violência doméstica, entre outros riscos sociais e ambientais. 
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Dentro do cenário atual, o município convive com os reflexos da crise hídrica, que 

promoveu o quase total esvaziamento da represa Atibainha para abastecer a cidade de São 

Paulo. 

Quanto aos dados geográficos de Nazaré Paulista, segundo dados do IBGE (2010), 

elucidamos que a área total da região perfazia 32.628km², sendo 24.846 km² de área rural e 

área urbana em 7.854 km² (o reservatório Atibainha correspondia a 2.500 km²). Quanto aos 

municípios dos arredores temos: Bom Jesus dos Perdões, Piracaia, Igaratá, Santa Isabel, 

Guarulhos, Mairiporã e Atibaia. O número de habitantes, ainda pela mesma fonte, 

demonstrava que Nazaré Paulista tinha 16.414 habitantes, sendo 51,5% homens e 48,5% 

mulheres. Nazarenos correspondiam a 79% da população. 

A região se apresenta com o 2º pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da 

região Bragantina, ficando à frente apenas do município de Pedra Bela. Num raio de 100 km 

da cidade de São Paulo, é o único município com esses patamares de IDH.  

As principais atividades produtivas são a pecuária leiteira, a monocultura de eucalipto e 

o turismo. Existe potencial produtivo não explorado em atividades de desenvolvimento rural 

sustentável como, por exemplo, a apicultura, a floricultura, a agricultura orgânica e a 

agricultura familiar, entre outras. 

Apenas 57,89% do município possuem saneamento básico e 79,20% do município 

possuem serviço de abastecimento de água.  

O município conta com quatro estabelecimentos de saúde: um hospital, que possui 13 

leitos, e um centro de saúde. O Hospital Municipal de Nazaré Paulista tem 17 médicos e 87 

funcionários. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) dispõe de 11 médicos. 

O Programa de Saúde de Família possui cinco agentes de saúde e um enfermeiro. O Centro de 

Saúde tem 23 funcionários e cinco médicos. As escolas são atendidas por quatro dentistas. 

Dados Educacionais da região:  

Em 2014, o sistema de educação municipal de Nazaré Paulista possuía, em sua 

totalidade, 16 unidades escolares sendo: 4 (quatro) creches; 9 (nove) escolas rurais 
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multisseriadas (que atendem crianças de diferentes idades na mesma sala de aula) e 3 (três) 

escolas urbanas. O número total de docentes que atendem corresponde a aproximadamente 54 

profissionais. 

O município não tem Secretaria de Educação própria e por causa disso, conta com um 

Departamento de Educação que responde à Secretaria de Atibaia. A estrutura da Diretoria de 

Ensino conta com 247 profissionais, entre professores e servidores que atendem 1797 

estudantes, sendo: 185 crianças (de 0 a 2 anos), 541 crianças (de 3 a 5 anos), 923 crianças (de 

6 a 10 anos)22 e 148 jovens e adultos (de diferentes idades, atendidos pela Educação para 

Jovens e Adultos - EJA). O município contabiliza um total de 365 crianças e jovens entre 4 e 

17 anos fora da escola. A taxa de analfabetismo funcional da região apresentava-se em 36,7% 

da população local, enquanto que essa taxa em nível nacional foi de 8,5% da população adulta 

(IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios 2007/2013). 

O Departamento de Educação, na ocasião nos apresentou lista de espera de 21 crianças 

aguardando por vagas nas creches, o que perfaz 11% do total de crianças de 0 a 2 anos. Em 

termos de estrutura para atender a demanda da região, o município possui três vans próprias e 

um barco escolar para fazer o transporte de parte das crianças atendidas pelo sistema público 

de ensino. Apesar disso, a maioria das crianças é atendida em transportes compartilhados por 

passageiros comuns. Conta também com vinte ônibus terceirizados e onze veículos do tipo 

furgão também terceirizados. 

Em junho de 2014, ocorreu a primeira manifestação pública de professores e servidores 

da educação, o que acabou culminando em uma greve geral do funcionalismo público, que se 

estendeu por três dias.  

De acordo com os profissionais da educação do município, a greve aconteceu porque o 

governo ofereceu, no lugar de um reajuste salarial aos servidores da educação,  um bônus no 

valor de 300 reais, a ser dividido em três parcelas. Ao mesmo tempo, apresentou um Projeto 

de Lei (PL), na Câmara de Vereadores, para a criação da Secretaria de Educação que, entre 

outras providências, duplicaria o salário da então Diretora do Departamento de Educação e de 

                                                           
22 Faixa etária dos discentes que correspondem ao alunado dessa pesquisa. Os participantes foram docentes que 

lecionavam nas escolas municipais, rurais e urbanas, do município de Nazaré Paulista. 
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outros cargos em funções comissionadas. Devido à pressão dos servidores, o Projeto de Lei 

(PL) não foi aprovado.  

Os profissionais da educação e a diretora do Departamento já haviam relatado desgastes 

nas relações interpessoais e se confrontado em outras ocasiões por divergências de opinião. 

Em agosto de 2014, dois meses após a greve, a diretora do Departamento de Educação 

demitiu-se do cargo assumindo seu lugar uma professora concursada do sistema municipal há 

mais de sete anos. 

O quadro 1 – Plano de governo vigente entre 2013 e 2016, a seguir, apresenta os itens 

do planejamento educacional para o município de Nazaré Paulista. Referenciamos as 

diretrizes públicas e as propostas e ações específicas da diretoria de ensino para as instituições 

municipais de Educação Básica. 

Quadro 1 – Plano de governo vigente entre 2013 e 2016: 

Democratização do acesso ás escolas municipais;

Melhoria das condições necessárias para a permanência do aluno na escola;

Melhoria das condições de trabalho e valorização dos profissionais da educação;

Democratização do aprendizado;

Democratização da gestão da educação e melhoria da qualidade social da educação;

Ampliar o acesso de nossas crianças á educaçãi infantil articulado ao ensino fundamental da 

rede municipal e estadual, melhorando desta forma, a rede de proteção e desenvolvimento 

integral da criança;

Manter a oferta de vagas no ensino fundamental na rede municipal de ensino, com critérios de 

acesso democrático e transparente;

Buscar a implantação de novos programas do governo federal: como o Pró-jovem, Brasil 

Alfabetizado, Pró-infância;

Aprimorar a formação permanente, a melhoria das condições de trabalho e valorização 

profissional dos educadores e funcionários da educação voltados para uma educação 

comprometida com a emancipação social e superação das desigualdades;

Enfrentar os fatores de repetência e evasão escolar na educação fundamental e educação de jovens 

e adultos, na cidade e na zona rural;

Melhorar os equipamentos da rede municipal de educação, nas escolas urbanas e rurais, visando a 

qualidade das condições de trabalho dos profissionais e pensando num espaço que respeite as 

necessidades das crianças, jovens e adultos;

Garantir a inclusão das crianças com deficiência, assegurando acessibilidade, equipamentos, 

formação e apoio para os profissionais da rede municipal de ensino;

Elaborar o Plano Municipal de Educação no município com a participação da comunidade escolar;
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Fonte: Secretaria da Educação de Nazaré Paulista, 2014. (grifos nossos) 



72 

 

 

Vale elucidar que as condições em que se inscreve a maior parte de escolas municipais 

da região dizem respeito a escolas rurais. As diversidades que marcam o processo de ensino e 

aprendizagem no campo rural apresentam um processo de mutação entre as rupturas do 

passado e a reorganização do presente – diversidade sociocultural que nos direciona para uma 

relevância ainda mais impactante dos aspectos da subjetividade social para a docência, 

sobretudo, na construção da profissionalidade dos professores pertencentes a essa esfera do 

ensino.  

Ainda hoje o sistema de ensino rural de Nazaré Paulista mantém a maior parte das 

instituições de ensino instaladas em área de patrimônios privados como fazendas, sítios e 

chácaras que atendem a população local dos trabalhadores da região. O corpo docente 

específico dessa demanda está formado por profissionais concursados na Rede Municipal de 

Ensino. 

[...] o mundo rural tem sido observado a partir de uma perspectiva homogeneizante; 

entretanto, uma observação mais atenta traz à cena um mundo social complexo e 

carregado de tensões que se encontra hierarquizado por relações de classes que, em 

síntese, constituem o alicerce da sociedade capitalista. Contudo, a complexidade e 

diversidade não se restringem a esse aspecto. As classes são atravessadas por 

relações de gênero, idade, etnia, religião, tradições ocupacionais, acesso 

diferenciado às informações e, até mesmo, de inserção geográfica sintetizada nas 

representações sociais, que dicotomizam entre o rural e o urbano e, também, pela 

hierarquização interna contida nesses espaços sociais. (CAPELO et al, 2013, p. 106) 

Apenas com  intuito demonstrativo, destacamos que, no Brasil, em 2010, da população 

total de 190.755.199 habitantes, tínhamos 15,6% desse número relativo à população rural do 

país, sendo que na região sudeste de 80.364.410 habitantes, esse percentual atingiu 7,1% da 

população rural relativa e no estado de São Paulo, de 41.262.199 habitantes, o índice 

populacional de regiões rurais foi de 4,1%. No município de Nazaré Paulista, da população de 

16.414 habitantes, tínhamos 15% residentes em regiões rurais nas quais estão as escolas 

municipais que os professores, sujeitos desta pesquisa, lecionam. 

Foi neste cenário que o trabalho de campo desta pesquisa iniciou nos primeiros meses 

de 2015, primeiramente com a análise diagnóstica da região, o que possibilitou fazer o 

levantamento de algumas situações às vistas da gestão de ensino de Nazaré Paulista e 

permitindo no segundo semestre do mesmo ano a aplicação do instrumento de medida 

Técnica Q-sort, do qual iremos transcorrer a respeito mais adiante neste capítulo.  
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Além da técnica Q-sort, foi aplicado um questionário composto por questões fechadas e 

abertas para identificação dos sujeitos e considerações a partir dos relatos verbais das 

observações de campo junto aos 26 professores, sujeitos desta pesquisa, que eram, na ocasião 

do trabalho de campo, professores dos primeiros anos do Ensino Fundamental da rede 

municipal de Nazaré Paulista. Tais relatos foram de grande importância para as reflexões de 

análise. 

3.2 O PROCESSO DE PESQUISA 

A investigação para análise a respeito do perfil do grupo de professores selecionados 

para essa pesquisa deu-se a partir da possibilidade de acesso às escolas do município de 

Nazaré Paulista, o que possibilitou refletirmos a respeito de como os participantes se vêm hoje 

na profissão, suas aspirações e traços que se apresentam como importantes para a constituição 

da profissionalização articulados aos aspectos da subjetividade. 

As reflexões a seguir estão embasadas no apoio conduzido pela observação participante 

que envolveu uma coleta de dados de origem não verbal. Para essa coleta de dados não verbal, 

foi assumida uma posição de “saber ver, identificar e descrever diversos tipos de interações e 

processos humanos” (Lapassade, 2005, p. 148), princípios da observação participante. O 

preparo para essa prática de campo foi muito importante para evitar a falência das reflexões – 

o sujeito em observação pode facilmente ser persuadido à mudança de comportamento 

levando ao comprometimento dos resultados. Coube uma ação de delimitação entre “o que” e 

“como” observar para que as informações e registros pudessem apoiar as análises da técnica 

Q-sort. 

A observação faz parte do nosso cotidiano, mas essa situação não nos deve levar a 

pensar que possamos fazer observações sem uma formação e treinamento prévios 

que nos qualifique para o exercício dessa atividade. Os resultados, na ausência desse 

treinamento, quase sempre são de natureza caótica e não merecem credibilidade, por 

não se revestirem da seriedade e validade que seria de se esperar em um trabalho 

científico.  

As pessoas observadas, ao saberem dessa situação, podem tentar de uma forma 

deliberada criar uma impressão específica, mas essa tentativa de mudança não 

escapa à observação de um pesquisador bem treinado e arguto”. (VIANNA, 2005, p. 

1) 
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A seguir, apresentarei23 as três fases do desenvolvimento do trabalho de campo que 

dizem respeito a:  

 A seleção dos participantes; 

 O questionário de perfil; 

 A aplicação do instrumento de medida – técnica Q-sort. 

Simultaneamente a essas fases, os relatos de observações realizadas junto aos 

participantes serviram de apoio para as inferências e discussões apontadas adiante. 

3.2.1 Primeira fase – a seleção dos participantes 

Como já dito, o trabalho de campo começou a ser desenvolvido no primeiro semestre de 

2015 e foi iniciado com a elaboração de um diagnóstico geral que possibilitou o levantamento 

de informações a respeito da região, das instituições de ensino e do corpo docente. Além 

desses aspectos, permitiu conhecer as situações mais críticas relatadas pela gestão de ensino 

da região – os conflitos interpessoais e as questões de infraestrutura das escolas rurais.  

A partir do histórico levantado, foram selecionados 26 docentes, que se propuseram a 

participar da pesquisa. E, para que fossem correlacionados, alguns critérios foram obedecidos:  

 Professores dos primeiros anos do Ensino Fundamental; 

 Vínculo com a mesma diretoria municipal de ensino; 

 Docentes concursados; 

 Moradores da região de Nazaré Paulista. 

Alguns professores lecionavam também em outros períodos letivos além do Ensino 

Fundamental I (Educação Infantil, Ensino Fundamental II, o Ensino Médio e a Educação para 

Jovens e Adultos - EJA). O fator preponderante de seleção para a pesquisa foi de que os 

sujeitos fizessem parte do corpo docente dos primeiros anos do Ensino Fundamental (para que 

estivessem trabalhando com a mesma proposta de ensino), não havendo restrição para o caso 

de terem jornadas com outras turmas ou atuarem em outras regiões de São Paulo, além de 

Nazaré Paulista. 

                                                           
23 A partir desse ponto da dissertação a escrita poderá transcorrer em alguns pontos na 1ª. pessoa. 
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Fiz aos participantes uma explanação geral a respeito do tempo necessário para a 

aplicação dos instrumentos (questionário e a técnica) e eles receberam instruções prévias, 

nesta fase, a respeito de como seria a dinâmica no dia da aplicação do questionário e da 

técnica. Para cada respondente, expliquei que seria necessário a ordenação de alguns itens (70 

na totalidade), respeitando a disposição de graus de importâncias relativas. Por conta desse 

mecanismo de comparação e a quantidade de itens a serem analisados, evidenciei a 

necessidade de leitura e interpretação clara dos itens para a comparação. Além disso, tomaram 

ciência do tempo mínimo necessário (de uma hora aproximadamente) para a participação e 

dei a liberdade de escolha, por parte desses sujeitos, quanto ao melhor momento de 

participação no processo (para que pudessem garantir o comprometimento). O intuito da 

liberdade de escolha do horário (manhã ou tarde) deu-se por conta do tempo necessário para a 

aplicação do método que é longo em comparado a outros métodos, 

Foi feito o agendamento com a relação de participantes por dia/horário de própria 

preferência e a relação do mesmo foi divulgada aos participantes da pesquisa pela 

coordenação de ensino de Nazaré. 

Formei duas turmas de participantes de forma que ambas responderam a pesquisa no 

mesmo dia e com a mesma equipe de apoio para a aplicação da técnica principalmente. 

 11 professores participaram da pesquisa no período da manhã; 

 15 docentes no período da tarde.  

3.2.2 Segunda fase – o questionário de perfil 

A segunda fase diz respeito à, primeiramente, coleta de dados do perfil de cada um dos 

26 sujeitos da pesquisa. Os respondentes preencheram o questionário pré-elaborado e dentre 

as questões busquei identificar: idade, tempo de atuação no magistério, nível de formação, 

tipo de escola que lecionavam (rural ou urbana), as quais turmas lecionavam além do Ensino 

Fundamental I, pretensões e justificativas para escolha do magistério e motivos que os levam 

a permanecer na carreira, além de intenções futuras na profissão. 

As questões que foram respondidas pelos participantes diziam respeito a: 
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 Pertence à rede de escolas rurais? 

 Trabalha como profissional da educação há quanto tempo? 

 Pretende continuar trabalhando na área da educação?  

 Você acumula alguma outra função além do que faz nas escolas?  

 O que fez você escolher atuar na área da educação? 

 O que você valoriza no seu trabalho? 

 Você se sente realizado em sua atividade como educador? 

 O que faria você mudar de profissão? 

 Aponte pelo menos um motivo que faz você se manter na profissão de 

educador. 

 Qual é a sua formação acadêmica? 

 Há algo que desmotive você para o desenvolvimento de suas atividades 

profissionais? 

Após o término da aplicação do questionário, apliquei a Técnica Q-sort. Nas próximas 

páginas, pretendo esclarecer a respeito da fundamentação teórica do instrumento de medida, 

fazendo uso de exemplos e explanações que possam contribuir para o entendimento e 

compreensão a respeito da metodologia, da qual retomo neste trabalho de pesquisa.  

3.2.3 Terceira fase – a aplicação do instrumento de medida – técnica Q-sort 

Por tratar-se de um projeto de pesquisa que foca questões atreladas à subjetividade 

social, e esta no campo da docência, mais especificamente para a constituição da 

profissionalização docente e aspectos que permeiam a permanência no magistério, é que 

abordamos a análise de campo a partir de uma metodologia que nos possibilitou identificar 

dimensões sociais, dimensões essas que nos remetem à subjetividade docente. 

Como aporte teórico da metodologia, nos pautamos em William Stephenson, psicólogo 

inglês da Universidade de Chicago e grande estudioso de fatores estatísticos. Desenvolveu 

métodos de pesquisas que foram adaptados por ele para investigação do comportamento 

humano. Um desses métodos, iniciado em 1935, é referenciado por Stephenson como Técnica 

Q-sort. Muitos trabalhos referenciam o método que, de acordo com Santos e Amaral (2004, p. 

4), “proporciona fundamentos para o estudo sistemático da subjetividade”, o que contribui 

para acessos qualitativos das relações humanas. A técnica é mais expressiva, em sua 



77 

 

 

aplicação, no campo da psicologia, muito provável pelo âmbito da própria abordagem 

subjetiva que lhe é permitida. Entretanto, temos hoje um acervo direcionado para a área 

educacional, do qual fizemos uso como apoio para as análises que apresentamos adiante, no 

que tange à perspectiva de professores dos primeiros anos do Ensino Fundamental – e estes 

como indivíduos profissionais pensados sob uma dimensão social. 

Esta técnica, baseia-se simplesmente na significação emprestada a um conjunto 

grande de afirmações ou itens por uma pessoa [...] ou conjunto de pessoas, dadas 

certas instruções. Este conjunto de afirmações ou itens pode conter atitudes, valores, 

atividades, atos, cores, formas etc., que deverão ser avaliados em termos, por 

exemplo, de critérios de preferência, de utilidade, de pertinência etc., dependendo do 

interesse do pesquisador. (GATTI, 1972, p. 46) 

Uma vantagem que favorece esse instrumento de medida é a possibilidade de induzir os 

sujeitos a considerar o tema abordado em diversas variáveis de análise, como sendo uma 

questão única. Ou seja, apesar de diversas variáveis para análise comparativa, por serem 

classificadas em grupos de satisfação e/ou concordância não são analisadas isoladamente – 

busca identificar fatores subjetivos do grupo correlacionado, diferente de como ocorre no 

método tradicional, que é estatístico para análise de fator de redução de dados e identifica 

grupos de classificações mensurando semelhanças. 

A técnica Q-sort permite essas abordagens (de âmbito subjetivo e de análise do todo 

pesquisado e não estratificado) e por “tratar-se de um método para estudar sistematicamente 

as noções de uma pessoa sobre si mesma” (Hall, Lindzey e Campbell, 2000a, p. 377), por 

meio do estudo de aspectos qualitativos relacionados com o comportamento humano, 

entendemos que a ferramenta nos proporcionou fundamentos para o estudo sistemático da 

subjetividade do grupo correlacionado, sobre como se organizam os docentes que foram os 

sujeitos para a base de investigação deste trabalho.  

A pessoa recebe uma pilha de declarações e é solicitada a classificá-las em uma 

distribuição pré organizada ao longo de um continuo, desde aquelas mais 

características da pessoa que está classificando até as menos características. A 

distribuição se aproxima de uma distribuição normal e é exatamente a mesma para 

todos os sujeitos em um dado experimento. Esse aspecto constante facilita o manejo 

estatístico dos resultados, uma vez que todas as classificações são forçadas a uma 

distribuição cuja média e desvio-padrão são os mesmos. (HALL et al, 2000a:.378). 

As variáveis podem ser diversificadas. A metodologia permite investigações relativas a 

como os sujeitos se veem no momento presente; como estes gostariam de estar em 
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determinado espaço-tempo do futuro ou ainda, permite a possibilidade de focar o objeto da 

análise em como as pessoas os veem, ou seja, como pessoas que convivem com esses sujeitos 

as veem e as julgam. 

Os diversos pontos favoráveis que a ferramenta da Metodologia Q, de acordo com a 

visão de pesquisadores, como Gatti (2009) e Novaes (2015), que fizeram uso da mesma, 

assim como trabalhos nas diversas áreas de estudos (saúde e psicologia principalmente), 

podemos elucidar: 

 Meio de estudo em profundidade para pequenas amostras que permite uma 

investigação exploratória; 

 Um instrumento de análise para hierarquia de valores; 

 Os sujeitos da amostra podem ser selecionados direta e abertamente; 

 Pode ser aplicada à distância sem a obrigatoriedade de processo presencial; 

 Não opera na questão individualizada (a não ser que esse seja o foco de 

pesquisa); 

 Considera o problema/base do estudo como um todo e não questão a questão 

isoladamente; 

 Oferece a oportunidade de investigar a subjetividade com certa sutileza; 

opostamente à positividade do instrumento, e ainda com base em algumas análises 

críticas de pesquisadores, a ferramenta de forma negativa e desfavorável: 

 Pode não ser fácil de aplicação em sujeitos que nunca pensaram em categorizar 

linhas de pensamento; 

 As decisões são mutáveis e ao longo do tempo de atuação/vivência no campo, 

pesquisado alteram-nas, mudando a escala de valores; 

Importante identificar o agrupamento dos sujeitos que devem ser correlacionados entre 

si, podendo ser considerados como semelhantes, de uma mesma família. A metodologia exige 

que o sujeito faça uma reflexão para comparar e ordenar, de acordo com o grau de 

importância, cada uma das afirmativas que são apresentadas. As respostas ou os comparativos 

são pontuados com pesos que refletem o grau de importância de cada variável/afirmativa para 

o sujeito. Por conta da distribuição de amostras, e mesmo que sendo uma ferramenta de cunho 

mais qualitativo, podemos obter resultados quantitativos da pesquisa que podem vir a ser 
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analisados através das técnicas estatísticas comparativas e/ou softwares específicos. A 

importância relativa de cada afirmativa nos traduz uma hierarquização de valores, o que nos 

permite atingir os patamares da subjetividade das relações – análise empírica e intuitiva do 

pesquisador. 

A Metodologia Q disponibilizou a oportunidade de investigar um tema 

subjetivo, como a cultura organizacional, de forma sistemática, isto é, 

utilizando um instrumento de pesquisa estruturado e as técnicas estatísticas 

que garantem significância ao resultado estatístico, transformando-se num 

método adequado ao estudo de aspectos qualitativos relacionados com o 

comportamento humano. (TOMEI; RUSSO, 2013, p. 30, grifos nossos) 

Assim, com a técnica Q-sort, podemos identificar os tipos de sujeitos que respondem de 

forma semelhante a certo conjunto de variáveis permitindo-nos a análise comparativa, 

considerando essas classificações diversas - resultado da percepção dos sujeitos agrupados por 

interesse dos valores.  

O autor da técnica apresenta diversos exemplos referentes à maneira como os itens para 

classificação podem ser reunidos e selecionados. A forma de ordenação das variáveis utilizada 

pela ferramenta requer basicamente que os sujeitos ordenem variáveis que serão organizadas 

de acordo com uma distribuição pré-definida.  

Para tanto, Gatti (2009) nos remete para a ideia, baseada em um dos exemplos proposto 

por William Stephenson, e que aqui nos serve de parâmetro para a compreensão inicial de 

como o trabalho de campo foi estruturado – fazer uso de uma amostra de 70 cartões coloridos 

que devem ser distribuídos entre os sujeitos pesquisados, de forma que esses participantes 

possam examinar e graduar cada uma das cores constantes nos cartões, classificando-as desde 

as que gostam menos até as que têm mais preferência. Essa classificação, ou graduação, seria 

distribuída respeitando pré-definições. Desta maneira e de acordo com as pré-determinações, 

os pesquisados poderiam atribuir apenas 1 (um) cartão ao escore de maior agrado e apenas 

uma cor ao de menor preferência, ou seja, apenas um cartão para o valor 10 (dez) e apenas um 

para o escore 0 (zero). Para os demais cartões a distribuição deveria, ainda respeitando as 

diretrizes de frequência estabelecidas, corresponder aos escores de menor e maior preferência 

– de 1 (um) a 9 (nove). Depois de concluída a atribuição do grupo pesquisado, as descrições 

poderiam ser correlacionadas e fatoradas para sequência na análise de dados.  
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       Quadro 2 – Exemplo de um cartão de cores (variáveis para atribuição) 

FRENTE

VERSO

70
 

       Fonte: do autor 

      Quadro 3 – Exemplo da tabela para atribuição dos cartões - escore x frequência (régua) 

Escore               

(posição na escala) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frequencia                

(no. de cartões em 

cada coluna)
 

       Fonte: do autor 

Distante do objetivo de entrar no campo comparativo de instrumentos de medida, 

evidenciaremos a seguir os postulados que o autor da Técnica Q-sort enfatiza, quando 

compara a mesma com outras técnicas de análise fatorial. E, para tanto Gatti (1972, p. 48) 

elucida que: 

 As "populações" são grupos de afirmações ou algo semelhante; 

 Cada "variável" refere-se a uma operação de uma só pessoa sobre todas as 

afirmações em um conjunto interativo; 

 As "variáveis" podem interagir neste conjunto; 

 O postulado de transitoriedade refere-se a diferenças intra-individuais (tais 

como "significância"); 

 Os escores são reduzidos a escores estandardizados em relação a cada arranjo 

de cada pessoa; 

 Os escores têm uma distribuição aproximada do normal com relação ao arranjo 

de cada pessoa; 

 Esta técnica está vinculada à análise de dependência 

Na Técnica Q-sort, “importa lidar com o ‘todo’, com ‘descrições’, com o ‘individuo 

concreto’, então em relação a qualquer atributo que ele possa ter ou não” Gatti (1972, p. 47). 

Daí a pertinência em reunir um grupo de pessoas correlatas – sujeitos de um núcleo que 

pertence a uma gestão única para que as questões a serem elaboradas possibilitem traçar o 



81 

 

 

perfil desse grupo correlato. Para a aplicação do instrumento, apresentei ao grupo pesquisado 

todo o material de uso individual, que por sua vez contempla: 1 (uma) régua com colunas e 

linhas, sendo uma linha superior que corresponde à distribuição do escore de 0 (zero) a 10 

(dez) e uma linha inferior que corresponde à frequência de itens que determinado escore pode 

receber.  

Também expliquei a respeito da maneira como a disposição dos cartões e da régua deve 

ser organizada inclusive, a respeito da função do cartão em si, que serve de uso para o 

pesquisado (frente dos cartões com a descrição das variáveis) e informações pertinentes para o 

trabalho do pesquisador (verso do cartão com o controle numérico auxilia na apuração dos 

resultados e construção do banco de dados). 

Os quadros 4 - Modelo da régua apresentada e quadro 5 - Modelo da disposição dos 

cartões e régua apresentados a seguir, norteiam a respeito da visualização prévia desse 

material de apoio utilizado quando da aplicação desse instrumento de medida. Essa 

visualização prévia pode contribuir para um melhor entendimento dos materiais de apoio que 

faz parte da dinâmica da técnica. 

Quadro 4 – Modelo da régua apresentada: 

Escore               

(posição na escala) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frequencia                

(no. de cartões em 

cada coluna) 2 3 5 7 11 14 11 7 5 3 2  

Fonte: do autor 

Quadro 5 – Modelo da disposição dos cartões e régua apresentados: 
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Quadro 6 – Modelo de um dos cartões utilizado na Tecnica Q-sort desta pesquisa 

Frente

Verso

O professor é  ...

70

 

Fonte: do autor 

Ao término da aplicação da técnica os dados foram transcritos para uma planilha 

específica de consolidação de dados em que são consideradas todas as atribuições de valor 

distribuídas pelos sujeitos ao longo da régua. Isso de forma a garantir a utilização dos dados 

para a posterior análise fatorial dos dados de coleta.  

Essa transcrição dos dados para a planilha, que será apresentada a seguir, ocorreu da 

seguinte maneira: se o pesquisado atribuiu relevância 1 (um) aos itens 16, 32 e 56, nas 

colunas correspondentes aos itens serão lançados os 3 (três) números de atribuição da nota 1 

(um) e assim por diante. 

Vale ressaltar que para o escore 0 (zero), que é para atribuição de variáveis de menor 

importância ou baixa concordância e o escore 10 (dez), que é compreendido para questões de 

maior valor e concordância deve haver apenas 2 (duas) atribuições entre as 70 (setenta) 

analisadas.  

Quadro 7 – Planilha para análise de dados: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ano do EF

Escola 

Rural Sexo Idade 2 3 5 7 11 14 11 7 5 3 2

1 16 8 66 27 3 48 18 25 26 13

9 32 31 10 40 51 63 47 6 53 34

56 24 35 62 20 15 68 43 30

19 2 7 55 36 14 57

42 29 44 59 69 65 64

50 14 52 21 39

4 23 11 67 70

37 45 22

41 60 12

17 5 33

58 61 46

38

49

28

No.

Variáveis do Pesquisado

1 1o.          2o.         3o. F         M 36

  

Fonte: do autor 
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Essa mesma planilha apresentou também a consolidação dos dados de perfil de cada 

sujeito, no que diz respeito às informações que foram relatadas via questionário de ano letivo 

do Ensino Fundamental que o professor lecionava em 2015, se pertencente à escola rural, 

sexo e idade, quando mencionados pelo participante da pesquisa. Para apontamento dos 

sujeitos e correlação com o questionário e relatos de observação, mantivemos um controle 

numérico, no intervalo de 1 a 26, que auxiliou na identificação dos sujeitos, quando das 

citações e/ou referências feitas a eles ao longo da análise. 

Com a intenção de elucidar ainda mais, a respeito da técnica, os anexos I (Grau de 

importância atribuído aos itens pelo respondente 1) e II (Planilha de equalização dos dados do 

respondente 1) trazem o resultado individual de um dos pesquisados da pesquisa (professor 1) 

– a escolha por esse respondente foi aleatória pois a intenção é de ter em mãos um jogo de 

material consolidado. Além do exemplo dos anexos I e II, elucido que todos os dados da 

pesquisa, o que compreende cada um dos 26 participantes,  seguem no anexo III deste 

trabalho em forma de mídia externa (CD disposto ao final da dissertação). 

A técnica Q-sort, de acordo com Brow24 (1993), é tida como um procedimento mais 

desgastante, tomando mais tempo dos participantes para a ordenação dos itens, muito mais do 

que levaria uma outra conduta instrumental de medida. Bigras et al (2002, p. 127) ressalta que 

a técnica “Q-Sort requer que o respondente saiba ler, embora esta exigência não seja diferente 

da maioria dos outros métodos de avaliação”, mas para que o processo possa transcorrer de 

forma favorável, é necessário haver uma boa leitura e interpretação. Importante ressaltar que:  

O método Q não é exatamente uma outra maneira de obter classificações ou um 

outro modo de medir opiniões e preferências, nem é um dispositivo de avaliação de 

personalidade. Ele também não segue os passos de uma pesquisa qualitativa, que 

geralmente procura por padrões ou características especiais em entrevistas [...]. Ao 

contrário, o método Q fornece itens para classificar em categorias, de acordo com o 

significado subjetivo para cada sujeito. E esta classificação em categorias fornece a 

base para uma análise matemática rigorosa. (BIGRAS et al 2002, p. 129) 

E, apesar desses pontos aparentemente desfavoráveis, apontados acima, é conjeturável 

dizer que a técnica indique caracterizações mais válidas para a análise e avaliação dos 

                                                           
24 Em A Primer on Q Methodology Steven R. Brown explicita muito bem a respeito da técnica Q-sort, suas 

vantagens, desvantagens, aplicações. O autor faz uma introdução a respeito da metodologia Q, correlações, 

fatores de analise e de interpretação. Faz ilustrações das diferentes concepções da metodologia e traz discussões 

entre Stephenson, Burt entre outros das décadas de 30 a 1950, a respeito da aplicação do instrumento em 

diversas áreas de estudo (BROWN, 1993, p. 91) 
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resultados, uma vez que o instrumento permite a organização de um ou mais pontos de vista a 

respeito de um determinado grupo pesquisado e seu contexto. Além de ser indicado, como já 

abordado no inicio deste capitulo, para pesquisas qualitativas que focam aspectos de análise 

atrelados à subjetividade. 

Para a aplicação da técnica Q-sort, para este trabalho de pesquisa, primeiramente recorri 

à criação das variáveis e às categorias relativas e ainda à preparação do material necessário 

para aplicação do instrumento junto aos 26 sujeitos da pesquisa (lista de presença, cartões, 

réguas e planilhas de equalização). 

Das variáveis, elaborei 80 afirmativas relacionadas ao tema da pesquisa das quais foram 

validadas 70 delas. A validação ocorreu por parte de um grupo de especialistas em análise de 

itens  do Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade – 

Educação (CIERS-ed), da Fundação Carlos Chagas (FCC), que observaram a coerência e 

coesão das frases com a relevância do tema discutido. Para a  análise fatorial, após a aplicação 

e consolidação dos dados da técnica, os dados foram processados pelo programa 

computacional SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Para a sistematização das 70 variáveis criei categorias que serviram de apoio para as 

reflexões dos dados e inferências a respeito das especificidades tratadas pelos sujeitos 

pesquisados em relação às comparações das afirmativas por eles realizadas. Essas categorias 

foram elaboradas a partir da análise de contexto da região de Nazaré Paulista e do perfil dos 

sujeitos a partir da observação participantes.  

Foram sete categorias para as 70 variáveis.  

 Manutenção na Profissão (MP);  

 Inicio da Profissão (IP);  

 Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA);  

 Clima Escolar (CE);  

 Condições de Trabalho (CT);  

 Gestão de Conflitos (GC); 

 Formação Inicial e Continuada (FIC).  
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As próximas linhas trazem as informações mais relevantes a respeito das categorias com 

alguns exemplos de variáveis que dizem respeito a cada uma delas. 

MP – Manutenção na Profissão 

Ao pensar no aspecto de manutenção da profissão, o objetivo foi trazer à tona elementos 

que permeiam a manutenção das atividades na profissão docente. A esse repeito, algumas das 

variáveis foram elaboradas, a fim de provocar no pesquisado uma reflexão sobre a relevância 

do que diz respeito a ações que podem ser compreendidas como sendo de preservação, para 

que se mantenha em atividade. Desta categoria, a seguir algumas das afirmativas: 

 Meu maior estímulo para trabalhar com a educação está nos alunos. 

 Gosto de ser um profissional da educação. 

 Trago para minha prática em sala de aula experiências da minha vida fora da 

escola. 

 Tenho a intenção de me manter na profissão docente. 

 É necessário que a sociedade compreenda a importância da profissão docente 

para que possa reconhecê-la. 

Inicio da Profissão (IP) 

A questão de análise dessa categoria foi de que pudesse embasar o nível de importância 

do início do exercício do magistério na prática. Questões simples que trazem a ideia de 

significância para o sujeito pesquisado e consequentemente do coletivo analisado a respeito 

dos impactos da entrada no mercado de trabalho após a formação. 

 Atuo na educação como consequência de algumas situações da minha vida. 

 Foi a partir da minha vivência prática que tive a certeza da minha escolha 

profissional. 

 Quando iniciei minha profissão senti muita dificuldade em executar meu 

trabalho na prática. 

 Minha atuação como educador(a) é influenciada pela formação como pessoa - 

minhas alegrias e dores pessoais afetam meu trabalho. 

 Arrependo-me de ter seguido a carreira como profissional da educação. 
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Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA) 

A categoria que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem, talvez seja uma das 

mais relevantes nesse trabalho, pois ela embasa a capacidade dos sujeitos em lidar com a 

metodologia de ensino e do processo de interação com os alunos. São questões que os fizeram 

refletir a respeito de como estão as tratativas em sala de aula, principalmente na relação do eu 

com o outro e nos resultados que essa interação tem  mostrado atingir. 

 O processo de ensino/aprendizagem depende exclusivamente do desempenho 

do educador em sala de aula. 

 O conhecimento prévio dos alunos me ajuda muito em como conduzir minha 

didática para o ensino. 

 Eu acredito que a procura por ajuda extraclasse pode ajudar no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos. 

 A formação dos pais afeta no processo de aprendizagem dos alunos e percebo 

que existe influência nesse sentido. 

 Ao mesmo tempo que ensino, eu aprendo com os meus alunos. 

Clima Escolar (CE) 

Julgo importante investigar o que questões atreladas ao clima escolar poderiam trazer de 

informação para traçar o perfil desse professorado e consequentemente se há interferência 

para a constituição de sua profissionalização. Para tanto, afirmativas nesse aspecto 

pretenderam trazer algumas questões a respeito de quais são os aspectos importantes ou 

relevantes quando o assunto é clima, ou seja, questões que se referem à convivência do dia a 

dia na escola.  

 A minha escola apresenta muitos problemas de infraestrutura – móveis, 

instalações elétricas, ventilação, iluminação entre outros relevantes. 

 A relação que mantenho com a minha direção é muito distante. 

 Eu tenho reconhecimento profissional dos meus colegas de trabalho e da minha 

direção. 

 Eu não conheço o contexto dos meus alunos fora da escola. 
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 Julgo importante haver a interação entre colegas de trabalho para que possa 

haver a troca de informações e experiências. 

Condições de Trabalho (CT) 

Por ser uma região que se apresenta heterogênea, no que diz respeito à diversidade 

social, a categoria de Condições de Trabalho teve a pretensão de fazer os sujeitos da pesquisa 

refletirem a respeito, principalmente, das condições gerais do ambiente docente em situações 

enfrentadas no cotidiano escolar. Para tanto, foram afirmativas que os levaram a analisar a 

realidade na qual estão inseridos e ideias que poderiam julgar necessárias para o desempenho 

de suas atividades.  

 Penso em deixar a profissão devido à precarização das condições de trabalho 

na área da educação. 

 Na(s) instituição(ões) onde atuo me falta material didático adequado e 

suficiente para trabalhar. 

 Necessito de melhoria salarial de maneira emergencial. 

 Enfrentamos problemas no processo de ensino com a lotação das classes. 

 Preciso de um ambiente de trabalho bem estruturado para que eu possa 

desenvolver bem o meu trabalho. 

Gestão de Conflitos (GC) 

A partir do relatório de diagnóstico da região de Nazaré Paulista, no contexto das 

escolas que pertencem à rede municipal de ensino, observei queixas da gestão a respeito de 

conflitos em todas as esferas de relacionamento, inclusive nas relações de interação entre 

professor e aluno e entre professor e a própria gestão também. Por conta desta questão, 

algumas variáveis provocaram nos professores, análise a respeito do grau de importância dos 

conflitos de diversas ordens e inclusive a observação a respeito das interferências e/ou 

dificuldades em lidar com situações de conflito para o desempenho das atividades da 

profissão.  

 Posso contribuir com a melhoria do ensino, mas para isso preciso ser ouvido. 

 Tenho muita dificuldade em lidar com os conflitos de sala de aula. 
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 Ser um bom educador é conseguir promover o conhecimento dos valores de 

cidadania nos alunos. 

 Tenho muita dificuldade em lidar com os conflitos que surgem entre meus 

colegas de trabalho e eu. 

 Existe muita indisciplina e isso dificulta o meu trabalho em sala de aula. 

Formação Inicial e Continuada (FIC) 

Sendo o foco investigativo buscar horizonte para o questionamento de aspectos da 

subjetividade social permitem um entrecruzamento da teoria com a prática, no que diz 

respeito à formação docente e à constituição da profissionalização. Pareceu-me relevante 

buscar análise comparativa para questões atreladas às condições de formação acadêmica dos 

participantes da pesquisa – relevância da formação que tiveram na universidade com a prática 

docente, sem deixar de considerar a necessidade ou visão de importância de uma formação 

continuada por esses sujeitos. 

 Minha formação acadêmica me preparou muito bem para o desenvolvimento 

de minhas atividades na prática. 

 A minha gestão apresenta projetos que contribuem para o meu desempenho 

profissional. 

 Sinto que preciso entender melhor a respeito dos conteúdos que trabalho em 

sala de aula. 

 Minha formação pedagógica me serve de base para minha ação em sala de 

aula. 

 Aprendo muito na relação que mantenho com o outro na escola. 

Definidas as categorias e validadas as variáveis, a segunda etapa desta fase, foi de 

elaboração do material didático envolvendo preparação, gráfica e distribuição aos 

participantes.  

Foram quinze jogos de cartões e réguas prontos para a aplicação da técnica, de forma 

que onze foram utilizados com o grupo que participou no período da manhã e os quinze jogos 

utilizados com a segunda turma no período da tarde.  Das planilhas de equalização dos 

resultados, preparei cerca de 30 cópias e utilizei 26 das mesmas (uma para cada respondente). 
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O local de aplicação da técnica dispôs de mesas isoladas para a disposição de cada um 

dos participantes, pois é importante que, no momento da aplicação da técnica, não haja 

comunicação entre os sujeitos. Primeiro, para não haver interferência na leitura e 

interpretação das afirmativas (o que pode gerar confusão na ordenação dos cartões) e 

segundo, para não haver influência de outro participante para a disposição das afirmativas na 

régua. É necessário que o respondente faça as comparações de acordo com a percepção 

própria e individual. A visão coletiva é um trabalho do pesquisador na análise dos dados 

comparativos e da relevância das afirmativas para o grupo pesquisado, em relação ao que se 

busca investigar ou aos itens que se pretende refletir.  

Em seguida à aplicação do instrumento, fiz a transcrição dos dados que possibilitou, 

posteriormente à consolidação para a análise fatorial que gerou um quadro das pontuações 

correspondentes às atribuições de importância de cada um dos 26 sujeitos para cada uma das 

70 afirmações e isso respeitando a disposição que os respondentes fizeram de enquadramento 

- duas mais importantes afirmativas (escore 10), seguidas de três afirmações de segunda 

importância (escore 9), as cinco afirmações de terceiro grau de relevância (escore 8) e assim 

respectivamente, como já explanado anteriormente a respeito da distribuição das variáveis no 

material disponibilizado ao participantes (a régua). A mesma distribuição para menos 

relevância, ou seja, enquadramento na régua de duas menos importantes (escore 0), seguidas 

de três afirmações de segundo menor valor (escore 1), as cinco afirmações de terceiro grau de 

baixa relevância (escore 3). 

Todas as respostas foram transcritas, verificadas, organizadas e arquivadas em dois 

arquivos. No primeiro arquivo, são apresentadas como variáveis os 26 perfis de atribuições de 

importância das 70 afirmações e o segundo arquivo tendo como variáveis o sexo, idade, nível 

de ensino em que o sujeito atua e o tipo de instituição em que este leciona. 

3.3 OBSERVAÇÕES SOBRE OS PROFESSORES E O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO 

DOCENTE 

Apresento a seguir as análises e reflexões que permitem a compreensão dos resultados 

alcançados a partir das informações dos questionários, da análise fatorial da Técnica Q-sort e 

das contribuições dos relatos verbais que ocorreram ao longo do período em que estive em 
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campo com os respondentes – 26 professores dos primeiros anos do Ensino Fundamental da 

rede municipal de Nazaré Paulista. 

3.3.1 Perfil dos professores (questionário) 

O trabalho de levantamento do perfil dos professores através das respostas dos 

questionários possibilitou verificar que todos os sujeitos da pesquisa pertenciam às escolas 

rurais da região de Nazaré Paulista. 

Do sexo feminino, eram 92% dos participantes, ou seja, 24 mulheres (apenas dois 

professores do sexo masculino - um de formação em Pedagogia e outro em Educação Física).  

A faixa etária dos pesquisados manteve-se em 27% (sete sujeitos) até 34 anos, na faixa 

de 35 a 44 anos 31% (oito sujeitos) e acima de 45 anos 42% (onze sujeitos) .  

Destes, 27% (sete dos docentes) informaram tempo máximo de docência de cinco anos, 

31% (oito professores) se enquadram entre seis  e dez anos de profissão, 11% (três dos 

pesquisados) aturam de onze a quinze anos foram 11%  e acima de dezesseis anos no 

Magistério foi de 31% (oito docentes). 

Os participantes disseram possuir formação acadêmica em nível superior, dentre os 

quais 27% (sete sujeitos) declararam possuir conclusão de Latu Sensu. Graduados em 

Pedagogia foram 62% (dezesseis) dos sujeitos, 8% (dois sujeitos ) possuem outras 

licenciaturas e 4%, que representam apenas um professor, declarou ter formação de Nível 

Médio (Magistério). Nenhum respondente apresentou intenção de participação em novos 

programas de pós-graduação Latu Senso ou interesse de ingresso em programas de nível 

Stricto Sensu.  

Dentre os sujeitos pesquisados apenas 4% (um sujeito) declarou estar cursando uma 

segunda graduação. Relatou ser em outra área de conhecimento e justificou, via questionário, 

ser por insatisfação com o magistério, apontando como causas: a carga horária alta e o salário 

da categoria.  

Que lecionavam apenas nos primeiros e segundos anos do Ensino Fundamental foram 

52% (14 sujeitos). Já que lecionavam simultaneamente em outros níveis de ensino foram 48% 



91 

 

 

(12 sujeitos), ou seja, esses 12 sujeitos declaram lecionar, além dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, também nos 3º, 4º, 5º e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Vale ressaltar que dos professores pesquisados 92% (24 sujeitos) trabalhavam com mais 

de uma turma em períodos e escolas diferentes mantendo jornadas duplas ou até mesmo tripla 

quando lecionam manhã e tarde no Ensino Fundamental e no período da noite com a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Em termos de projetos futuros, as pretensões se mostraram direcionadas à necessidade 

de cursos de atualização, mas ressaltaram a respeito da necessidade de baixa carga horária e 

com foco na prática de ensino. Esses professores alegaram (em conversas informais durante a 

aplicação do questionário de identificação) que, com carga horária alta de treinamentos 

somadas à carga de 40h/semanais, receiam não conseguir atender às expectativas propostas e 

metas de pontuação que geralmente são esperadas pela gestão escolar. Para alguns 

professores, a formação continuada com base teórica não tem trazido resultados favoráveis 

para o próprio desempenho profissional de ensino e da aprendizagem dos alunos – relatam 

que não percebem mudanças nos níveis avaliativos dos alunos e nem tampouco no 

desenvolvimento das atividades de classe, por conta de cursos e treinamentos de formação 

continuada.  

De forma geral, o grupo, através das respostas do questionário, mostrou interesse em 

uma formação que possibilite práticas em sala de aula mais atrativas, sobretudo, que possam 

contribuir de forma complementar com a formação acadêmica que tiveram. A esse aspecto, 

nota-se que para 42% (onze dos respondentes) dos professores com faixa etária acima de 45 

anos, essa questão de formação continuada, apesar de existir, se apresenta com grau de 

interesse menor comparado aos 28% (quinze dos docentes) de faixa etária inferior.  

Pelas observações e conversas mantidas durante o período do trabalho de campo, os 

professores acima de 45 anos apresentam maior preocupação com as condições de trabalho, 

no que diz respeito aos aspectos de infraestrutura –  umas das preocupações da gestão de 

ensino. O fato desse aspecto tornar-se relevante se mostra talvez pelo tempo de atuação desses 

professores, que ultrapassa quinze anos de magistério. E, a meu ver está relacionado ao 

cansaço físico e mental que pareceu contribuir para dificultar a criação e disposição para criar 
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meios alternativos para o desempenho das atividades em classe – importa mais para esses 

professores ter ferramentas de trabalho que eles mesmos julgam adequadas do que cursos que 

não rendem a eles benefícios para o exercício da profissão na visão deles.  

Além disso, o aspecto de bonificação por conta de pontuação e/ou títulos, para esses 

professores especificamente, não se mostra atrativa, uma vez que a maior parte dos 

professores nessa faixa mostra preocupação maior com as condições para aposentadoria na 

categoria do professorado. 

Após a análise dos questionários, conforme exposto acima, inicio as reflexões a respeito 

do material consolidado a partir da Técnica Q-sort, apoiado nas observações de campo que 

resultaram em relatos verbais que contribuem para as explanações das próximas linhas. 

3.3.2 Os resultados obtidos pela Técnica Q-sort e pela Observação Participante 

A partir da análise fatorial da técnica, foi possível organizar os 26 participantes da 

pesquisa em dois grupos. Apesar de terem perfis semelhantes quanto ao grau de importância 

atribuído a cada uma das 70 afirmativas, foram observados alguns pontos de diferenciação 

entre os sujeitos, o que permitiu a organização em um grupo que correspondeu a 54% 

(quatorze sujeitos) da amostra e um segundo grupo representando 46% (doze sujeitos) dos 

participantes.  

A partir deste ponto do trabalho, esses grupos passam a ser referenciados como A, que 

corresponde a maior proporcionalidade dos sujeitos (54% - quatorze professores) e B que 

representou 46% (doze dos participantes). Ao grupo A atribui-se mais idade e tempo de 

atuação no magistério e ao grupo B, respectivamente, houve maior números de profissionais 

com formação latu sensu e uma quantidade maior de professores que também atuavam na 

Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

Pelas atribuições de maior importância, em ambos os grupos estão presentes aspectos 

que dizem respeito à construção da profissionalidade, a partir da relevância de aspectos que 

apontam para termos subjetivos da docência. Destes, elencamos: a ‘responsabilidade’ 

assumida pelos resultados da aprendizagem dos alunos; a ‘necessidade’ de uma melhor 

‘preparação prática’, visto que a formação disciplinar se apresenta neste momento como 
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deficitária; a ‘bagagem’ trazida pelos alunos para a sala de aula, como elemento que contribui 

para o desempenho das atividades; a preocupação com as condições mínimas de trabalho no 

que diz respeito à ‘infraestrutura’ das instituições.  

O quadro 8 - grau de importância atribuído pelos respondentes – média >6,5, a seguir 

apresenta o resultado das médias atribuídas pelos 26 participantes para as afirmativas que 

ficaram com grau de relevância > 6,5 (igual ou superior a 6,5).Esse patamar médio se deu 

pelo enquadramento da faixa média de atribuição, entre 0 e 10, para os sujeitos desta pesquisa 

especificamente. 

Ainda neste caso, essas variáveis  remetem às questões que direcionam para as ações de 

responsabilidades assumidas pelos professores; à formação inicial e continuada que dizem 

respeito às aptidões de saberes teóricos; as questões de infraestrutura das instituições 

escolares e o conhecimento prévio dos alunos o que denota para a bagagem trazida de “casa” 

que é constituída no senso comum e nas relações educacionais que ocorrem junto a família e 

que são levadas para o ambiente escolar refletindo nas ações desses alunos nos processos de 

ensino e de aprendizagem. 

Quadro 8 – grau de importância atribuído pelos respondentes – média >6,5 

Total 

(n=26)
Variáveis

Média

6,9
É necessário que a sociedade compreenda a importância da profissão docente para que 

possa reconhecê-la.

6,9 Gosto de ser um profissional da educação.

6,8
Tive uma formação insuficiente para desempenhar um bom papel em minha profissão - 

me falta conhecimento prático.

6,7
A minha escola apresenta muitos problemas de infraestrutura - moveis, instalações 

elétricas, ventilação, iluminação entre outros pontos relevantes.

6,6
O conhecimento prévio dos alunos me ajuda muito em como conduzir minha didática 

para o ensino.

6,6
Eu acredito que a procura por ajuda extraclasse pode ajudar no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos.

6,5
Tenho muita dificuldade em lidar com os conflitos que surgem entre meus colegas de 

trabalho e eu.
Fonte: análise fatorial FCC, 2015 
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Tanto pela análise comparativa das variáveis, quanto pelos relatos verbais, para ambos 

os grupos, existe uma preocupação adjacente que os levam à busca do ‘reconhecimento da 

profissão’ docente junto à sociedade especificamente. Os sujeitos da pesquisa se apresentaram 

com uma necessidade de serem percebidos, ouvidos, querendo ser protagonistas de suas ações 

aos olhos daqueles que estão fora do processo educativo (ou que atuam de forma indireta). 

Interessante ressaltar que esse reconhecimento necessário é apenas em relação ao agente 

externo do processo educacional, uma vez que, para os agentes internos (os próprios alunos, 

professores e familiares), os participantes da pesquisa alegaram possuir o reconhecimento da 

profissão docente e sentem-se satisfeitos com o que conquistaram ao longo dos anos de 

atuação. 

A profissão docente, apesar de legalmente reconhecida e passível de comparação a 

qualquer outra profissão neoliberal, enfrenta ainda hoje, por parte dos próprios educadores a 

busca por uma valorização que possa conceder um “espaço autônomo” (Gatti et al, 2011) de 

valor atribuído pela sociedade e não apenas pelos agentes do processo educativo. Ainda nessa 

perspectiva, falta “legitimidade da profissão” docente (Tenti Fanfani, 2002) e para tanto, 

como sugere Tedesco (2004), talvez olhar para a ideia de criar um “governo da educação”. 

Uma questão importante, quando retratei a análise a respeito dessa necessidade pelo 

reconhecimento da sociedade, diz respeito às afirmativas de Tardif (2013) quando apresenta 

que ainda hoje a profissionalização docente enfrenta sua “transição de vocação para a 

profissão em si”. Para o autor, esse processo apresenta a docência como uma profissão que 

expõe seu sentido no aspecto de doação para o outro. Para esse grupo na pesquisa, a vocação 

surge com outra denotação que apresentarei mais adiante. 

A importância da relação do eu com o outro e das interações humanas prevalecem em 

ambos os grupos e pousa sobre esse aspecto questões que dizem respeito à subjetividade na 

profissionalização docente.  No entanto, essa ‘preocupação’ se apresenta, a partir dos 

resultados da técnica em proporções diferentes entre os grupos. E este fator de diversidades 

entre os respondentes foi o preponderante para a tomada de decisão em organizar a amostra 

(26 sujeitos) em dois grupos (aqui A e B).  

A esse respeito de separação em dois grupos, o que se apresenta como distinta é a 

maneira como o aspecto relacional da profissão docente (Wittorsky, 2014a) é interpretado por 
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cada grupo. A esse respeito, de relevância das relações entre o eu e o outro, as afirmativas a 

seguir ponderam a visão de cada um dos grupos. Para o grupo A, elucido: 

Quadro 9 – grau de importância atribuído às relações – grupo A (média >6,0) 

Grupo A 

(n=14)
Variáveis

Média

6,8
O processo de ensino e de aprendizagem dos alunos depende exclusivamente do 

desempenho do professor independente do apoio pedagógico da instituição.

6,7
O conhecimento prévio dos alunos me ajuda muito em como conduzir minha didática para 

o ensino.

6,6
Eu acredito que a procura por ajuda extraclasse pode ajudar no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos.

6,6
Tenho muita dificuldade em lidar com os conflitos que surgem entre meus colegas de 

trabalho e eu.

6,6
Eu tenho reconhecimento profissional dos meus colegas de trabalho, da minha direção e da 

minha familia

6,5 Ao mesmo tempo que ensino eu aprendo com os meus alunos.

6,2 Meu maior estímulo para trabalhar com a educação está nos alunos.

6,1
Tenho boas condições de trabalho no que diz respeito ao relacionamento que mantenho 

com os alunos.

Fonte: análise fatorial FCC, 2015 

Neste grupo, há relevância maior para aspectos relacionais que são das interações 

mantidas com aqueles que são partes diretas do processo de ensino e aprendizagem (alunos, 

família, colegas de trabalho e a direção). É perceptível uma abordagem mais assertiva em 

relação à significância em estar com o outro e fazer pelo outro – professor e aluno 

principalmente. Esse grupo mostra assumir para si, a responsabilidade pelo processo de 

ensino de forma mais significativa.  

Através dos relatos, também percebi que esses sujeitos buscam caminhos que possam 

facilitar ou até mesmo proporcionar o desempenhar de suas atividades em sala de aula sem 

esperar que outro agente possa fazer por eles. É nítido pelas análises dos relatos, certa 

satisfação na função. Para exemplo do exposto retomo a fala da profa 22 que lecionava no 

Ensino Fundamental, que diz: “Em minha sala de aula, não tenho lousa, portanto, improviso 

com a parede. Preciso a meu modo criar um recurso para dar minhas aulas”. Ou seja, para ela 

o processo de ensino deve ocorrer e depende exclusivamente dela.  

Ainda em relação aos recursos necessários: “resolvi por mim mesma não utilizar de 

lousa para exposição das aulas e está dando certo” (profa. 17 – 2º ano do Ensino 
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Fundamental). E por fim, “como a iluminação é muito ruim, se o clima está agradável eu saio 

com os alunos, apesar da coordenadora não gostar muito” (profa. 2 – 1º ano do Ensino 

Fundamental). 

Voltando à análise geral do grupo A, para a questão elencada, observo que são sujeitos 

que se apresentam como agentes ativos do processo de ensino e que fazem uso de suas 

experiências e conhecimentos prévios (de situações semelhantes) para a prática de suas 

atividades – retomo aqui muito dos saberes construídos a partir das experiências vividas 

(Tardif, 2002; Wittorsky2014b; Tedesco 2004).  

É percebida nesse grupo, certa afetividade quando lidam com os aspectos de formação, 

razões que os fazem se manter no oficio e a visão que têm dos seus alunos. Não obstante a 

isso, os demais sujeitos desse grupo A também revelam valores que podemos de certo modo 

atrelar a esse afetivo. 

Partindo agora para o segundo grupo de nossos sujeitos. 

Quadro 10 – grau de importância atribuído às relações - grupo B (média >6,0) 

Grupo B 

(n=12)
Variáveis

Média

6,9

A formação dos pais afeta no processo de aprendizagem dos alunos pois percebo que existe 

influencia nesse sentido.

6,6

Eu acredito que a procura por ajuda extraclasse pode ajudar no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos.

6,5

O conhecimento prévio dos alunos me ajuda muito em como conduzir minha didática para 

o ensino.

6,5

Quando julgo necessário faço indicação de aulas complementares para os alunos que não 

estão correspondendo com a expecativa. 

6,3

Tenho muita dificuldade em lidar com os conflitos que surgem entre meus colegas de 

trabalho e eu.

6,3 Tenho uma boa interação com os alunos.

6,3

Tento criar um ambiente de conforto junto com meus alunos, deixo-os participar de forma 

lúdica das atividades em sala de aula.

6,1 A responsabilidade de educar é uma tarefa que deve ser dos pais, professores e da escola.   

     Fonte: análise fatorial FCC, 2015 

O grupo B apresenta, pelas atribuições de importância, uma visão de trabalho em equipe 

quando faz referências à família e a gestão escolar, ou seja, percebe-se que o desempenho de 
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seu papel com o outro depende mais do que de si mesmo, pois está no próximo (aluno, 

família, colegas de trabalha e da gestão escolar). 

Esse segundo grupo, que representa 46% (doze dos respondentes) considera o “outro” 

como uma das partes responsáveis pelo processo de ensino. Existe relevância maior quando 

afirmativas que remetem à comparação sobre o papel da escola, da família e da gestão são 

analisadas. A família, em um plano próximo à gestão escolar, também se apresenta para esses 

sujeitos como agentes responsáveis para que as ações do professor possam transcorrer de 

forma satisfatória para o atendimento das diretrizes que o sistema educacional requer. 

Esse grupo, especificamente, apresentou-se com uma afetividade presente 

principalmente nas respostas aos questionários e alguns relatos observados informalmente em 

campo. Entretanto, em menor relevância que o grupo A. 

A aparente afetividade que referencio, neste ponto da análise e que não posso deixar de 

refletir, diz respeito aos valores humanos que podem ser trazidos para as relações mantidas no 

exercício da profissão e traduzidos como habilidades ou capacidades. São questões, como 

mencionadas por Tenti Fanfani (2007) que nos remetem para a ideia de “competências 

comportamentais a partir de valores clássicos” – tema abordado no capítulo anterior.  

O material de campo analisado permitiu identificar fatores que contribuem para a 

permanência no Magistério e que dizem respeito a valores que se apresentam inicialmente 

como competências propriamente ditas e não raras foram argumentações que se articularam 

entre o ‘gostar do que faz’; ‘a relação que é mantida com o outro’; a ‘admiração’ pelo 

processo de ensino e aprendizagem, o ‘carinho’ e o ‘gostar’ dos alunos e o ‘amor’ como 

muitas justificativas de permanência e escolha pela profissão. 

Dentre o que aponto acima há certa relevância ao fato de ‘gostar’ de ser professor que, 

inclusive, apareceu como um item bastante relevante nos relatos da observação de campo e 

das respostas do questionário. Uma ressalva a respeito desse termo ‘gostar’, que a meu ver 

está condicionado às relações que são mantidas entre esses professores com seus alunos, 

colegas de trabalho e com a gestão escolar é de que não parece que se articula ao sentido 

fraternal da palavra e sim no aspecto de característica comportamental diante à profissão e 
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que se apresenta até como necessária para as relações de interações no desempenho das 

atividades em sala de aula. 

Vejamos o que o quadro 11 - grau de importância atribuído pelos respondentes – temas 

relacionados ao ‘gostar’, apresenta para as distinções do fator ‘gostar’ e termos que o 

referenciam. 

Quadro 11 – grau de importância atribuído pelos respondentes – temas relacionados ao ‘gostar’ 

Grupo 

A 

(n=12)

Grupo 

B 

(n=12)

Total 

A e B 

(n=26)

Variáveis

Média Média Média

7,7 5,9 6,9 Gosto de ser um profissional da educação.

6,5 5,9 6,2 Ao mesmo tempo que ensino eu aprendo com os meus alunos.

6,2 5,0 5,7 Meu maior estímulo para trabalhar com a educação está nos alunos.  

Fonte: análise fatorial FCC, 2015 

Pela análise fatorial da técnica, há três variáveis que possibilitaram analisar o ato de 

‘gostar’ da profissão articulando a relevância do ensinar e aprender com o outro e estímulo 

para o trabalho docente. Vale ressaltar, no entanto, que existe uma variação considerável entre 

o grupo A e o grupo B, quando comparada a questão de ‘gostar’ de ser um profissional ou 

ainda quando atrelam grau de importância para o estímulo do trabalho docente como sendo o 

aluno.  

A princípio, para o grupo A, esses fatores apontados para análise reflexiva se 

apresentam como mais importantes do que para o grupo B, que aparentemente mostra-se 

pouco satisfeito em ser professor, o aluno aparece como estímulo para o trabalho, mas sem 

muita relevância e se mantém mais neutro na ideia de troca de conhecimento. 

A técnica Q-sort, como principal instrumento de medida, teve como apoio para as 

reflexões até aqui apresentadas, as respostas do questionário de perfil de ambos os grupos. 

Uma vez que, as questões abertas do questionário proporcionaram a liberdade de expressão de 

cada sujeito, o que contribuiu para as inferências e articulações que possibilitaram o traçar do 

perfil dos professores de Nazaré Paulista a partir das reflexões da técnica. Os dados a seguir 

foram extraídos do questionário sobre a percepção dos participantes a respeito da profissão 

docente. 
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Quadro 12 – percepção dos respondentes no questionário – Grupos A e B 

Grupo e 

Tópico

Escolha pela 

profissão

Valorização na 

docência

Questões que 

desmotivam

Permanência no 

magistério

Grupo A 

(n=14)

o gostar da profissão, 

gostar de crianças, a 

admiração pela 

educação escolar, a 

relação que mantêm 

com as pessoas

a interação com os 

alunos, o ato de 

ensinar, a 

aprendizagem, a troca 

de conhecimentos com 

os alunos

a falta do 

reconhecimento 

externo

o amor, a alegria, o 

gostar dos alunos, 

gosto pelo que faz e a 

realização profissional

Grupo B 

(n=12)

o gosto pelo processo 

de ensino, a relação 

com as pessoas, o 

campo de trabalho, o 

sonho de ser professor

os alunos, o 

reconhecimento dos 

agentes diretos da 

profissão, o 

aprendizado dos 

alunos, a importânica 

da profissão

a falta do 

reconehcimento 

externo, as condições 

de infra estrutura, o 

poder público

gostar do que faz, dos 

resultados alcançados 

e da estabilidade da 

profissão  

Fonte: da autora (transcrição dos questionários) 

O grupo A, no qual dispomos de quatorze dos nossos sujeitos, apresentou importância 

às questões diretamente relacionadas aos alunos. Enquanto que o grupo B atrelou 

significância, além dos alunos, para as questões de infraestrutura, estabilidade na profissão e 

realização profissional. 

Pelos relatos da observação de campo, em que os respondentes tiveram a liberdade de 

expressão verbal, os apontamentos mostram que 65% (dezessete dos sujeitos) apresentaram 

argumentos para a questão do ‘gostar’, ‘amar’, ‘admirar’ os alunos e a profissão docente, 

valendo-se desses para a permanência na profissão.  

Os argumentos acima correspondem, para os participantes da pesquisa, como tratativas 

que dizem respeito ao dom e à capacidade própria daqueles que nasceram para ser professor e 

esse fato posso inclusive vincular ao que Tardif (2012, p. 555) apresenta como conceito de 

vocação, que diz respeito a “um movimento interior – um elo íntimo, uma força subjetiva — 

pelo qual nos sentimos chamados a cumprir uma importante missão: ensinar”. Entretanto, vale 

ressaltar que o termo vocação, propriamente dito, não foi registrado em nenhum momento nos 

questionários e a relevância de importância, quando analisado o termo vocação, a partir da 

técnica Q-sort, o mesmo se apresentou com baixo grau de importância. 
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Quadro 13 – grau de atribuição à questão de vocação – Grupos A e B 

Grupo 

A 

(n=12)

Grupo 

B 

(n=12)

Total 

A e B 

(n=26)

Variáveis

Média Média Média

2,4 4,7 3,4 Tenho vocação com a profissão que escolhi e atuo com dedicação.  

Fonte: análise fatorial FCC, 2015 

Os pesquisados demonstraram, tanto pelas respostas como pelos relatos de observação, 

que se dedicam à profissão porque gostam, ora dos alunos, ora da profissão ou ainda de 

ambos simultaneamente. Faço inferência de que a ideia de vocação é válida desde que esteja 

distanciada do sentido sacerdotal, conforme retrata Tardif (2013). Parece-me haver uma 

sinonimização do termo vocação. 

Ainda através dos relatos coletados durante a observação, 58% (quinze dos professores) 

demonstraram importância relativa ao outro – ao aluno principalmente. Fato é que 

depoimentos como “o convívio, a interação, o companheirismo, a solidariedade” (prof. 9), a 

“capacidade de interagir com os alunos e colegas de trabalho” (prof. 22), “o contato com os 

alunos” (prof. 26) e ainda “as crianças que esperam muito da gente” (prof. 2), são carregadas 

de significância que me permite afirmar a importância que o outro representa nas relações de 

interações que são mantidas entre eles quando do desempenho das atividades em sala de aula 

pelo professor. 

Além do já exposto, é possível observar, pelo trabalho de campo, que a afetividade se 

mostra presente a partir do entrecruzamento de fatores da subjetividade que são relevantes 

para a profissão docente. Fato é que, para o grupo pesquisado, tratando aqui dos 26 

participantes, essa questão afetiva (do gostar, do aprender junto, da admiração, da realização e 

do amor) se apresenta com certa relevância pelos sujeitos respondentes do questionário. No 

entanto, quando buscamos esse aspecto nos resultados da técnica Q, essa ideia afetiva diverge. 

Pela observação dos dados da técnica, a afetividade que está sendo tratada como gostar 

ou amar, no aspecto da profissão em si, não se apresenta como relevante (dado esse 

evidenciado abaixo). Fato é que a atribuição dos grupos para a variável que relata sobre o 

amor como competência é relativamente baixa na média entre os grupos (<3,5).  
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O aspecto do gostar da profissão, apesar de variação entre os grupos A e B, ainda assim 

são mais elevados na média geral (>6,5) do que o termo amor. 

Quadro 14 - grau de importância à questão do amor e gostar 

Grupo 

A 

(n=12)

Grupo 

B 

(n=12)

Total 

A e B 

(n=26)

Variáveis

Média Média Média

7,7 5,9 6,9 Gosto de ser um profissional da educação.

3,2 4,1 3,6
Uma das competências que necessito para desenvolver o meu trabalho é o amor que 

tenho pela minha profissão.   

Fonte: análise fatorial FCC, 2015 

Aparentemente o professor não demonstra o mesmo grau de importância à profissão e 

ao aluno. Pela análise das respostas nos questionários o amor aparece referenciando o aluno e 

o gostar surge quando esses mesmos sujeitos referenciam a profissão. De certo modo, amam o 

aluno e gostam da profissão. 

O amor que surge não se apresenta pela profissão e sim pelo outro e como sendo uma 

competência comportamental pela profissão através do outro. Vejo que não podemos talvez 

trabalhar o amor ou o gostar como ferramentas teóricas na formação docente, mas talvez 

como capacidades comportamentais que podem contribuir para a interação com o outro e a 

manutenção do processo relacional na profissão 

Ressalto aqui a ideia de Nóvoa (2000), quando parte do pressuposto de que “ser 

professor obriga a opções constantes, que cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira 

de ensinar, e que desvendam, na nossa maneira de ensinar, a nossa maneira de ser” (p. 130).  

Diante ao exposto, vejo que fatores da afetividade se apresentam como justificativas 

para a permanência no magistério e atrelados a eles os valores comportamentais se destacam 

como ferramentas didáticas que talvez estejam contribuindo para a constituição da 

profissionalidade desses professores.  

No entanto, essa afetividade não está presente apenas no fato de ‘gostar’ do aluno e de 

querer se doar a ele, mas também nas nuances das especificidades da docência. Para uns, a 

infraestrutura escolar é fator preponderante para o desempenho das atividades, enquanto que 

para outros, o apoio externo à relação do professor e aluno é importante, pois entendem que a 
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responsabilidade pelo ensino é tida como coletiva e para outros ainda, o professor é 

compreendido como o principal agente do processo de ensino e aprendizagem. 

O estudo a partir do material coletado evidenciou, portanto, que para ambos os grupos 

(A e B) vale refletirmos a respeito das especificidades da profissão professor, quer seja ela 

relacional (Wittorski, 2014), de interações humanas em que saberes experienciais 

fundamentam a práxis (Tardif, 2002) ou que mantêm fatores da subjetividade social como 

contribuintes da construção da profissionalidade e constituição da profissionalização docente 

(Novaes, 2015; Villas Bôas, 2015; Tenti Fanfani, 2007 e Tedesco, 2002). 

Nas palavras dos próprios participantes, a docência é tida como algo inato da pessoa que 

nasce para ser professor. Torna-se, para esse grupo de professores, inatingível um sujeito 

optar em ser professor sem que nele esteja arraigado o dom para tal. Durante o trabalho de 

campo, foi observado em diversos momentos que o motivo principal pelo qual professores 

não se consideram satisfeitos em sua profissão é simplesmente porque se intitulam como “sem 

o dom” para a docência, “não nasci com esse dom, por conta disso estou fazendo outra 

graduação” (caso do professor 13). 

Resultado disso, muitas vezes são situações do cotidiano escolar em que detectei formas 

de atuação e modo de trabalhar que vai além do que adquirimos com a formação acadêmica 

que concede o título de apto para professorar e permeia a profissionalização docente. Cabe, 

como visto em campo, tomar consciência das capacidades inatas que o ser professor exige 

para o exercício da profissão. E ainda 

con relación a la profesionalización se destaca la idea de ‘capacitación’ y 

‘esfuerzo personal’, como logro adquirido, antinómico a lo innato. Se produce una 

dicotomía argumentativa en los mismos sujetos. Se construye una imagen de la 

docencia como ‘apostolado’, ‘misionero’, en la que la capacitación es vista bajo una 

órbita de responsabilidad individual, que no hace más que enfatizar la necesidad de 

que el docente sea comprometido, responsable, abnegado.(SEIDMANN, 2015, p. 

126 grifos nossos) 

Diante das afirmativas de campo, temos que considerar a afetividade como algo que 

caracteriza a escolha ou permanência na docência levando a questionar de que forma essa 

capacidade poderia intervir positivamente na formação dos professores que ingressam na 

universidade ou ainda como tal aspecto poderia ser trabalhado nas propostas de formação 

continuada, considerando termos em nossas mãos umas das principais especificidades sociais 
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entrelaçada a uma profissão que se articula com a vocação como sendo uma de suas 

especificidades. 

En el caso del ejercicio de la docencia, se registra la vigencia [...] hegemónica bajo 

el argumento para ser docente sólo hace falta tener vocación [...] se encuentra de 

manera dominante en diferentes contextos sociales, dando cuenta de discursos 

hegemónicos que contribuyen a justificar un estado de situación opresiva. 

(SEIDMANN, 2015, p. 122) 

A autora ainda diz que nesse “sentido, para los docentes, su identidad, en tanto 

maestros, está ligada a la particular tarea de enseñar o conducir el proceso pedagógico, y esta 

especificidad es la fuente de su legitimidad social, dotando a su práctica cotidiana de un 

sentido público” (p. 122).  

Acredito ser válido, inclusive digo isso pela minha própria experiência, na constituição 

da minha profissionalização como docente, discutir a importância de considerar essa 

capacidade afetiva enquanto uma dimensão fundamental para a formação de professores. A 

relação que é mantida entre professor e aluno pressupõe uma interação de interdependência, 

mas que, no entanto, preserva as autonomias de cada um desses sujeitos. O professor carrega 

para si uma questão social que o faz docente por conta da existência do aluno e 

concomitantemente o aluno se vê socialmente a partir da relação que mantém com o corpo 

docente com o qual interage ao longo de seu percurso na escola. Diante disso, temos questões 

subjetivas que perpassam por esse processo de interdependência, dentre elas posso atrelar os 

fatores afetivos. 

Parece-me haver consenso entre os respondentes desta pesquisa para o fato de que, em 

Nazaré Paulista, o professor deva ser considerado como um agente transformador do ensino e 

para isso, ele mostra uma necessidade de poder ser ouvido e considerado como parte do 

processo do ensino, pois ele se considera detentor de uma capacidade única para esse papel – 

se julgam capazes para a profissão. E, a relação de interdependência, a meu ver, gera 

preocupações que o professor carrega para si quando assume responsabilidades a respeito da 

aprendizagem de seus alunos e neste momento competências comportamentais se apresentam 

como aliadas da formação disciplinar e teórica que embasam a práxis deste profissional. 

Aspectos da subjetividade social que passam para a docência são questões que se 

apresentam como fundamentais para o processo pelo qual a realidade se constrói (aqui a 
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realidade das relações mantidas em sala de aula do cotidiano escolar dessa região). Tanto 

saberes, habilidades, conhecimentos, disposições e valores envolvidos no exercício da 

docência quanto a dinâmica das relações que se estabelecem para se constituir professor são 

questões que podem ser articuladas para a organização e desenvolvimento do próprio trabalho 

do professor.  

Faço inferências a essas questões quando observo a dinâmica de ação de alguns dos 

professores para o desempenho de suas atividades – ora pelas dificuldades de acesso a 

ferramentas básicas de trabalho (como uma lousa, por exemplo). Ora pela perspicácia em criar 

artimanhas para discorrer nas aulas em classe com superlotação. A essa capacidade de lidar 

com as situações da realidade que passa por Nazaré Paulista atrelo a qualidade de 

competências que vêm somadas às experiências e significações trazidas do contexto de 

pertença desses professores (do senso comum). São a meu ver aspectos de uma subjetividade 

que no coletivo social passam a constituir a Subjetividade Docente, mencionada em diversos 

pontos deste trabalho. 

Enfatizo ainda a convergência a respeito de a profissão professor ser tida como de 

característica relacional, tema este trazido a partir da visão de Wittorsky (2014a), em que a 

essencialidade do processo pedagógico para o ensino e aprendizagem é o aspecto das relações 

pelas interações humanas na práxis – interações essas embasadas no senso comum a partir da 

história, da cultura, das tradições e da linguagem do contexto de pertenças dos sujeitos 

envolvidos. 
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CONCLUSÃO 

Ao longo do trabalho, em que considerei diversos enfoques que direcionam para a ideia 

de compreensão a respeito da formação do professor, sobre o aspecto da Subjetividade 

Docente como sendo algo que permeia a constituição da profissionalização do professor, no 

que diz respeito à formação e permanência no magistério, pude elencar algumas 

considerações que levaram a observar que questões atreladas às competências 

comportamentais mostram-se relevantes para o desempenho do papel docente. No caso 

específico desta pesquisa, para o papel desempenhado pelos 26 professores, dos primeiros 

anos do Ensino Fundamental, que atuavam nas escolas municipais da rede de ensino de 

Nazaré Paulista em 2015.  

Para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa, fiz uso de um referencial teórico que 

se dedica a discutir e investigar aspectos que estão atrelados à subjetividade social na área da 

educação. Mais especificamente, no campo da constituição da profissionalização docente e foi 

a partir de algumas contribuições de Tedesco (1995, 2002, 2004, 2012), Tenti Fanfani (2002, 

2005, 2007), Wittorski (2004, 2014), Villas Bôas (2011, 2012, 2013), Novaes (2015), Gatti 

(2000, 2010,2011), Tardif  (2002, 2005, 2013) e Nóvoa (1991, 1995, 2002, 2015),  que entrei 

na temática da Subjetividade Docente tentando associar a formação disciplinar/teórica e a 

formação prática do ser professor para os sujeitos aqui pesquisados. 

Como descrevo no início desse trabalho, o objetivo da pesquisa foi investigar a respeito 

do perfil dos sujeitos, de forma que fosse possível tentar compreender a visão que esse grupo 

pesquisado apresenta de si em seu contexto de pertença e se para a constituição da 

profissionalização docente aspectos da subjetividade poderiam contribuir para formação do 

professor e a permanência no magistério. Para o problema de pesquisa busquei refletir sobre 

os dados coletados a respeito da contribuição da subjetividade docente na constituição da 

profissionalização – se apenas os saberes disciplinares e teóricos seriam suficientes para a 

construção da profissionalidade do professor e quais aspectos permeiam a permanência no 

magistério.  

Na segunda parte da pesquisa, relatei que a experiência pessoal do professor poderia 

apresentar relevância para os aspectos de interação que se estabelecem entre este e seus 

alunos e isso para o cumprimento das imposições sobre a conduta profissional e o meio ao 
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qual este professor está inserido, de forma que essa funcionalidade pudesse estar apoiada  no 

saber experiencial e na práxis. A princípio, me pautei na ideia de que a articulação entre os 

saberes experienciais para a prática em sala de aula tivesse algo relacionado a vocação ou a 

fase de transição entre vocação e profissão. No entanto, não contei com a particularidade de 

que para essa hipótese os fatores afetivos pudessem ocupar uma proporcionalidade 

significante como apresentei ao longo do último capítulo. Tão significante que me permite 

indagar a respeito de onde foi parar a ideia de vocação. Ideia essa tida, em muitos dos aportes 

teóricos e trabalhos acadêmicos, como justificativa para a permanência no magistério e como 

fator que pode proporcionar um melhor relacionamento com o outro já que a ideia de vocação 

é tida como um dom da capacidade de doar-se para esse outro. 

A relação professor e aluno, possível de ser analisada e recriada por conta das 

experiências vividas, remete ao que Tedesco (2012) argumenta como “compromisso docente 

na atualidade” o que direciona para um olhar crítico junto às questões da relação do professor 

na sociedade, em como a demanda emergente pela necessidade do ato de educar tem sido 

abordada no campo de pesquisas educacionais.  

Na última parte da dissertação, que diz respeito a fundamentação metodológica da 

Técnica Q-sort, dos questionários e relatos da minha observação participante, também 

considerei importante relatar a respeito das especificidades de Nazaré Paulista e de como foi o 

acesso aos sujeitos participantes do processo metodológico. Foi possível verificar que os 

dados apresentam convergências em relação ao aporte teórico, no que diz respeito, a 

interferência e contribuições dos aspectos da subjetividade para a docência e desta para a 

profissionalização do professor. Tanto os dados dos questionários e da técnica Q-sort, 

apoiados nos relatos da observação participante, trazem artifícios e questões que direcionam 

para a ideia de que para ser professor há aspectos que distanciam da formação disciplinar e 

teórica unicamente. Aspectos estes, apoiados nas experiências adquiridas no coletivo social e 

que passam a caracterizar grupos de sujeitos que atuam em seu meio profissional – neste caso, 

inclusive identifiquei 2 grupos de professores com especificidades que os formam como 

profissionais da educação, que os caracterizam e que os moldam na profissionalização que 

construíam a medida que vivenciaram anos de prática docente. 
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A análise dos relatos dos professores possibilitou discorrer para algumas reflexões, 

dentre elas, a respeito das práticas educativas que mostrou ser construída no tramado das 

diversas experiências compartilhadas e que, de certo modo, são constituídas no coletivo do 

senso comum partindo de aspectos de uma subjetividade social. A própria história da cidade 

de Nazaré Paulista possibilitou, de forma simples, analisar o contexto de pertença dos sujeitos 

pesquisados e as principais marcas que os caracterizam socialmente e que assim, contribuem 

para a construção dos saberes, das competências e valores que a profissão professor detém 

naquele cenário. A esse aspecto, como relatado, a afetividade se apresentou fortemente como 

justificativa de permanência no magistério e os fatores dessa afetividade permeiam o perfil 

dos sujeitos da pesquisa, suas escolhas e pretensões. 

Houve situações que direcionaram para a análise da importância das questões que posso 

dizer vindas do senso comum para as ações práticas da profissão e essas questões atreladas à 

Subjetividade Docente como aporte para a constituição da profissionalização desses 

professores. Tive a oportunidade de notar a relevância das variações de comportamentos de 

grupos de professores que atuam além dos conhecimentos disciplinares e que intentam a cada 

dia suprir suas necessidades e desafios com base em saberes experienciais, que diria vindos de 

uma historicidade da qual esses professores pertencem, vivem e conhecem. Além disso, a 

expressão de uma singularidade que articula o ensinar pedagógico através da legitimidade 

social que os diferenciam conjunturalmente. 

O magistério ocupa a vida desse grupo de professores que, majoritariamente, aderiram a 

docência como principal meio de trabalho. As reflexões a partir do material coletado, 

apresentaram também fundamentos de que a escolha e a permanência na carreira docente 

direcionam para a ideia de aspectos da subjetividade social traduzidos em valores 

comportamentais para o oficio – mais propriamente para os fatores afetivos. A ideia da 

afetividade presente nas relações entre o eu e o outro e pela profissão é o que se mostra como 

base para o desenvolvimento e continuidade das atividades da profissão, sobretudo, para a 

constituição da própria profissionalização e construção da profissionalidade.  

Diante ao exposto e por mais um momento vale lembrar as afirmativas de Tardif (2012) 

quando fomenta a respeito da busca por reconhecimento da docência para que esta seja tida 

como uma profissão igualitária e ainda ao que Wittorski (2014b) traduz como profissão 
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relacional de interações humanas em que não é válido simplesmente tentar igualar ou 

comparar a algumas outras profissões neoliberais do sistema econômico de um país mas além 

disso, deve haver o interesse em considerar as especificidades da mesma. Nesse aspecto, em 

Nazaré Paulista, o reconhecimento pela profissão é tido no âmbito interno do processo 

educativo, ou seja, o professor alega ter o reconhecimento por parte dos agentes que agem 

diretamente no processo de ensino e aprendizagem, mas buscam esse mesmo reconhecimento 

na esfera externa – pela sociedade em si. Essa necessidade pelo reconhecimento externo junto 

à profissão docente, dentre as variáveis observadas e graduadas, foi a que recebeu o maior 

valor atribuído pelos respondentes. E para essa questão de relativa importância do 

reconhecimeto da profissão, trago a afirmativa de Gatti (2009) de que a “obtenção de um 

espaço autônomo, com valor claramente atribuído pela sociedade” é algo relevante na visão 

dos professores.  

Tal fator leva-me a crer que apesar dos sujeitos da pesquisa assumirem para a si a 

responsabilidade pelo processo de ensino, esses professores intentariam até um maior 

comprometimento com a profissão se houvesse por parte da sociedade o reconhecimento que 

eles tanto julgam ser merecedores. Algumas falas dos sujeitos apresentam essa preocupação 

de que “poderíamos fazer ainda mais se tivéssemos o apoio da sociedade” (p.22). Ainda 

relatos como “minha direção valoriza meu trabalho e meus alunos me reconhecem como um 

bom professor” (p.22), mas daí a dizerem que esse reconhecimento perpassa a sociedade 

torna-se algo inatingível, no momento em que essa pesquisa foi desenvolvida. 

No início do trabalho lancei um questionamento que dizia respeito a ter vocação para a 

atividade docente ou se à profissão professor caberiam características próprias de fundo 

vocacional. Acontece que, apoiando nos dados obtidos junto aos sujeitos aqui pesquisados e a 

partir das reflexões mencionadas ao longo do terceiro capítulo, foi possível perceber que a 

transição de vocação para profissão, destacada por Tardif (2013), se mostra inexistente na 

visão dos meus sujeitos, pois o termo vocação, propriamente dito, não é reconhecido por esses 

professores. Inclusive, as atribuições por parte dos sujeitos, para o que dizia respeito ao termo 

de vocação para professorar, apresentou um dos índices mais baixos quando comparado a 

outros aspectos da permanência no magistério. 
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Isso talvez se dê pelo fato do termo vocação elucidar o sentido sacerdotal ou de missão 

religiosa que por ora se apresenta distante do contexto social dos pesquisados. A questão que 

se apresentou como relevante, tanto para traçar o perfil desses professores quanto para o 

encontro de aspectos que justifiquem a permanência no magistério, direciona assertivamente 

para a afetividade. Afetividade esta tanto do aspecto comportamental, quando se refere aos 

alunos, quanto no aspecto de característica do ofício, quando se refere ao desempenho das 

atividades – a ideia de nascer para professorar é existente (concluo essa afirmação a partir das 

análises de respostas dos questionários e pelos relatos verbais obtidos com a observação 

participante), mas a vocação para o ato não se apresentou como um fator prioritário ou 

valorizado 

Às subjetividades construídas pelo coletivo do grupo pesquisado, faço inferência de que 

as mesmas direcionam para ideia de que a presença humana, como sujeito do processo de 

atuação, pode criar possibilidades de aprofundamento na análise educacional, sobretudo, nas 

tratativas que possam vir a favorecer a trajetória docente quando da constituição da 

profissionalização. Levar em consideração aspectos que distanciam da formação disciplinar 

em si e que sejam estes designados pelos saberes do senso comum, “formado por conteúdos 

cognitivos e avaliativos resultantes das (re)construções mentais dos sujeitos coletivos” 

(MENIN et al, 2012), podem ser um caminho de reorganização para um sistema mais 

interativo e articulado entre saberes ou competências teóricas e a práxis propriamente dita.  

A partir do aporte teórico de Tenti Fanfani (2007), de que valores clássicos poderiam se 

apresentar como características importantes para a constituição da profissionalização docente, 

sobretudo, para as competências humanas comportamentais que envolvem as questões 

subjetivas de liberdade, justiça, solidariedade e respeito no processo da construção da 

profissionalidade e do profissionalismo docentes observei que esses valores apontados pelo 

autor são existentes e relevantes na visão dos sujeitos. 

A presença do aspecto amoroso para o desempenho das funções de trabalho em sala de 

aula e no relacionar-se com o outro, especialmente na volatilidade desse amor quando 

considerada as especificidades de turmas ou instituições das quais nossos sujeitos atuaram em 

2015 (urbana ou rural, Ensino Fundamental ou outro nível de ensino) não havia sido cogitada 

anteriormente nas análises e reflexões a respeito. No entanto, em ambos os grupos, A e B 

respectivamente, tivemos a partir dos questionários relatos impactantes a respeito do amor e 
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do gostar presentes no magistério. E, a esse aspecto atrelamos aqui os valores de humildade e 

solidariedade apontados por Tenti Fanfani (2007). 

Em alguns momentos do trabalho de campo deparei-me com situações que puderam 

espelhar o cruzamento dos saberes, quando a partir de novas condutas cotidianas e da inserção 

de alguns valores pontuais (principalmente dos valores humanos e de competências 

comportamentais) o professor conseguiu levar para a sala de aula práticas educacionais que 

contribuíam para a sua relação como um sujeito social dotado de um saber complementar 

advindo de suas próprias experiências e das construções coletivas do meio social ao qual 

pertence (tanto no relacionar com os alunos, com colegas de trabalho e no valor concedido a 

profissão). À essas práticas posso referenciar a capacidade de criar ferramentas e meios que 

proporcionavam condições para o desenvolvimento das atividades propostas aos alunos 

(principalmente no enfrentamento das dificuldades de infraestrutura mínima). 

Identifiquei, no trabalho de campo em Nazaré Paulista, que dos professores que 

lecionavam nos primeiros anos do Ensino Fundamental e que também faziam parte dos 

programas de alfabetização da Educação de Jovens a Adultos (EJA), existiam aspectos de 

variações comportamentais desses docentes, refletindo de forma distinta entre um tipo de 

turma e outra. Os professores assumiram que adotavam formas bastante diferenciadas na 

interação com os alunos quando lidavam com turmas da Educação de Jovens a Adultos (EJA) 

e turmas do Ensino Fundamental. 

Na Educação de Jovens a Adultos (EJA) notei que esses profissionais demonstraram 

uma atuação mais assertiva e de uma racionalidade mais objetiva carregada de embasamento 

teórico e menos caráter afetivo – existia a troca de experiências como em uma relação em que 

ambos ensinam e aprendem simultaneamente. Nesse cenário, a afetividade era tida a partir do 

respeito com o outro e da humildade e solidariedade nas relações de interações. 

Já com as turmas dos primeiros anos do Ensino Fundamental, esses mesmos docentes se 

consideraram como pessoas mais humanizadoras julgando importante os valores clássicos 

abordados por Tenti Fanfani (2007) e a relação do amor no âmbito da visão de Maturana 

(2000), que nos apresenta questões sobre as relações de interações humanas que tecem o 

convívio social a partir do acolhimento. Inclusive me pareceu que os valores são, 
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compreendidos por eles, como competências específicas e necessárias da profissão docente 

quando lidam com alunos em idade menor (Ensino Fundamental). Aqui o aprender com o 

outro assume uma denotação distinta, uma vez que, o professor aprende no âmbito emocional 

das interações com o aluno e o ensino discorre a partir do acolhimento o que traduz em 

reconhecimento por parte desse alunado. 

Inicialmente, a ideia foi de que a constituição da profissionalização docente haveria de 

ocorrer a partir de aspectos que poderiam complementar os saberes da formação disciplinar e 

teórica e que estes estariam de alguma forma, relacionado à questão vocacional da profissão, 

tema este bastante abordado em pesquisas científicas da área da educação, que buscam 

justificativas para a permanência no magistério e as encontram na questão vocacional. Fato é 

que explanei muito a esse respeito ao longo do capítulo 2, quando trouxe a visão de Tardif 

(2013) sobre a historicidade da vocação no magistério. 

Entretanto, este trabalho encerra suas análises prévias a partir da ideia de que o fator 

preponderante de apoio à constituição da profissionalização docente está nos fatores da 

afetividade que se apresentam no ofício da docência. Talvez o termo afetividade esteja de 

alguma forma, agindo como sinônimo de vocação ou esteja ressignificando o que se entende 

por vocação, porém, faltam dados que possam elucidar tal suposição. 

Assim, vale a intenção de abordar mais profundamente a questão da afetividade que se 

fez valer como justificativa para o que vínhamos chamando de vocação para o magistério. 

Como Tedesco (2004, p. 567) trouxe que “es fundamental prestar atención a la dimensión 

subjetiva de los actores del proceso pedagógico”e ainda Tardif (2002) nos levando à análise 

da experiência do sujeito a partir de seus saberes adquiridos no senso comum pela experiência 

construída na práxis. 

Esse aspecto do amor e do gostar articulados à afetividade na profissão docente, na 

visão dos sujeitos participantes permitiu a mim, fazer inferências mais seguras sobre o que 

pode sustentar o exercício da docência para esse grupo especificamente. Inferências essas que 

destaco como: ser professor é gostar da profissão e admirar e amar o aluno. Retomo a ideia de 

Gatti (2009) quando relata que só somos professores porque existem os alunos. 
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Será a relação afetiva o fator principal que permeia a condição de permanência na 

profissão docente? Ou esse aspecto é específico de Nazaré Paulista? Será que o termo 

vocação está encontrando nova significação? Ou o processo de transição da vocação para a 

profissão, tratado por Tardif (2013), encontra-se em vias de conclusão, permitindo-nos 

encontrar um novo construto? 

Acredito que estejamos a caminhar no sentido de privilegiar a relação entre o aluno 

e o saber, concedendo ao professor papel fundamental, não tanto na transmissão do 

saber, mas no apoio ao aluno na construção e na configuração desse saber. 

(NÓVOA, 2000, p. 135) 

Proponho continuidade desse trabalho, ainda na linha de Formação de Professores, 

porém, direcionando para uma análise investigativa que possa embasar a respeito das 

representações sociais que possam circundar a relação da afetividade na docência, 

considerando uma articulação entre as especificidades dos aspectos afetivos pelo outro e a 

afetividade pela profissão docente propriamente dita. Para isso proponho aprofundamento da 

temática apoiada na articulação da Teoria das Representações Sociais. 
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ANEXO 1 - GRAU DE IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDO AOS ITENS PELO 

RESPONDENTE 1 

Verso do 

cartão 

Grau 

atribuído 

Descrição das variáveis 

(variável) (score)  

1 9,0 Gosto de ser um profissional da educação. 

2 2,0 Tenho vocação pela profissão que escolhi e atuo com dedicação. 

3 10,0 Atuo na educação como consequência de algumas situações da minha vida. 

4 4,0 Meu maior estímulo para trabalhar com a educação está nos alunos. 

5 4,0 Foi a partir da minha vivência prática que tive a certeza da minha escolha 

profissional 

6 5,0 Pretendo me manter na profissão como educador independente da minha 

remuneração. 

7 7,0 O processo de ensino e de aprendizagem dos alunos depende 

exclusivamente do desempenho do professor independente do apoio 

pedagógico da instituição. 

8 7,0 Tenho boas condições de trabalho no que diz respeito ao relacionamento 

que mantenho com os alunos. 

9 2,0 O educador aprende muito com a relação que mantém com os colegas de 

trabalho. 

10 5,0 Minha ideia do que seria ser professor mudou quando comecei minha 

prática docente. 

11 5,0 Necessito de melhoria salarial de maneira emergencial. 

12 2,0 Minha formação acadêmica me preparou muito bem para o 

desenvolvimento de minhas atividades na prática. 

13 5,0 Acredito que posso ajudar a contribuir com a melhora do ensino no Brasil e 

para isso preciso ser ouvido. 

14 5,0 A relação que mantenho com a minha direção é muito distante. 

15 2,0 O clima escolar tem relevância no processo de aprendizagem dos alunos. 

16 5,0 O clima escolar tem relevância no processo de aprendizagem de ensino dos 

professores. 

17 7,0 Penso em deixar a profissão devido à precarização das condições de 

trabalho na área da educação. 

18 4,0 A infraestrutura das escolas interfere muito para o bom desenvolvimento 

dos alunos. 

19 2,0 Sinto-me seguro com a localização da escola onde trabalho. 

20 10,0 A minha secretaria de educação apresenta projetos que contribuem para 

melhorar o desempenho das minhas atividades. 

21 5,0 Na instituição onde atuo me falta material didático adequado e suficiente 

para trabalhar. 

22 9,0 A minha escola apresenta muitos problemas de infraestrutura - móveis 

instalações elétricas, ventilação, iluminação entre outros relevantes. 

23 6,0 Meus alunos apresentam muitas dificuldades para acompanhar as 

atividades que proponho em sala de aula. 

24 1,0 Uma das competências que necessito para desenvolver o meu trabalho é o 

amor que tenho pela minha profissão. 
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25 3,0 Tenho facilidade na transmissão dos conteúdos e sinto que os alunos 

compreendem bem meus ensinamentos. 

26 3,0 Um bom professor é aquele que consegue promover o conhecimento dos 

valores de cidadania aos alunos. 

27 8,0 O conhecimento prévio dos alunos me ajuda muito em como conduzir 

minha didática para o ensino. 

28 6,0 A responsabilidade de educar é uma tarefa que deve ser dos pais, 

professores e da escola. 

29 4,0 Preocupo-me em conhecer meus alunos para compreender como eles 

aprendem e assim definir como ensiná-los. 

30 6,0 Sinto que preciso entender melhor a respeito dos conteúdos que trabalho 

em sala de aula 

31 3,0 A prática de ensino é muito distante do que recebi como base em minha 

formação acadêmica. 

32 1,0 Estou muito cansado de atuar como professor. 

33 5,0 A estabilidade que a profissão me proporciona me satisfaz. 

34 4,0 O apoio familiar é muito importante para que o desenvolvimento do aluno 

seja mais satisfatório ao longo do período letivo. 

35 6,0 Acredito na profissão professor. 

36 4,0 Tenho o costume de criar materiais diferentes para uso como ferramenta de 

ensino. 

37 5,0 Eu tenho reconhecimento profissional dos meus colegas de trabalho, da 

minha direção e da minha família. 

38 8,0 Tenho uma boa interação com os alunos. 

39 5,0 Manter-se professor hoje em dia requer muita força e paciência. 

40 1,0 Uma formação com experiências na prática ajudaria muito no desempenho 

do professor em sala de aula. 

41 3,0 O número de mulheres que atuam na área da educação é muito maior do 

que o número de homens. 

42 5,0 Poder trabalhar em períodos menores de carga horária é um fator positivo 

na profissão docente. 

43 6,0 A docência é um trabalho mais adequado e direcionado para mulheres. 

44 6,0 A formação dos pais afeta no processo de aprendizagem dos alunos pois 

percebo que existe influência nesse sentido. 

45 3,0 Quando iniciei minha profissão senti muita dificuldade em executar meu 

trabalho na prática. 

46 5,0 Minha profissão precisa ser mais bem valorizada pela sociedade brasileira. 

47 5,0 Quando julgo necessário faço indicação de aulas complementares para os 

alunos que não estão correspondendo com a expectativa.  

48 7,0 Tive uma formação insuficiente para desempenhar um bom papel em 

minha profissão - me falta conhecimento prático. 

49 4,0 Tive uma formação insuficiente para desempenhar um bom papel em 

minha profissão - me falta conhecimento teórico. 

50 9,0 Eu acredito que a procura por ajuda extraclasse pode ajudar no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos. 
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51 7,0 O desempenho dos alunos depende muito de quanta atenção individual o 

professor consegue dispensar a eles. 

52 4,0 Hoje temos muitos conteúdos a serem trabalhados com os alunos e muitas 

vezes os professores não têm tempo de se dedicar ao desenvolvimento 

individual de cada um em sala de aula. 

53 3,0 Temos hoje classes com lotação superior ao que o professor consegue lidar 

no dia a dia com os alunos. 

54 6,0 Tenho muita dificuldade em lidar com os conflitos de sala de aula 

55 8,0 Tenho muita dificuldade em lidar com os conflitos que surgem entre meus 

colegas de trabalho e eu. 

56 7,0 Os pais e responsáveis julgam que a única responsável pela educação de 

seus filhos seja a escola. 

57 4,0 Em minha formação as disciplinas pedagógicas serviram de base para a 

minha ação prática como professor. 

58 8,0 O professor serve de inspiração para os seus alunos. 

59 6,0 Eu não sei compreender o mundo em que vivem meus alunos fora da sala 

de aula. 

60 0,0 O professor é o principal responsável pela formação social dos alunos - 

cidadania e valores são transmitidos na educação escolar. 

61 6,0 Tento criar um ambiente de conforto junto com meus alunos, deixo-os 

participar de forma lúdica das atividades em sala de aula. 

62 7,0 Ao mesmo tempo em que ensino eu aprendo com os meus alunos. 

63 3,0 Consigo ter acesso aos pais dos meus alunos de forma que passo a 

conhecer melhor a história de vida deles fora da escola. 

64 4,0 Dou muita importância para o ouvir meus alunos. Costumo escutar o que 

eles têm a me dizer em relação ao que estamos estudando. 

65 0,0 Sinto que minha gestão escolar se preocupa com o meu desempenho e 

satisfação profissão. 

66 8,0 A direção da instituição onde atuo demonstra interesse em contribuir para 

melhorar meu desempenho como profissional. 

67 4,0 Trago para minha prática em sala de aula experiências da minha identidade 

vivida fora da escola. 

68 5,0 Minhas experiências de vida contribuem para a definição de minhas 

estratégias de atuação em sala aula. 

69 6,0 Minha atuação como professor é influenciada pela formação como pessoa - 

minhas alegrias e dores pessoais afetam meu trabalho. 

70 6,0 É necessário que a sociedade compreenda da importância da profissão 

docente para que possa reconhecê-la. 
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ANEXO II – PLANILHA DE EQUALIZAÇÃO DOS DADOS DO RESPONDENTE  

PROF. 1 

No Variáveis do Pesquisado 2 3 5 7 11 14 11 7 5 3 2 

 Ano que 

leciona em 

2015 

Trabalha 

em 

Escola 

Rural 

Sexo Faixa 

etária 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1o ano do 

Ensino 

Fundamental 

e na Educação 

Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

25 15 6 26 2 54 11 4 13 23 3 

12 18 41 33 42 9 32 14 17 7 22 

 19 29 39 53 5 27 8 21 1  

 65 40 38 31 51 16 52  

60 63 66 34 43 10 48 

 69 61 45 28 20  

24 57 30 44 55 

 67 36 35  

64 37 58 

47 56 59 

49 62 70 

 68  

46 

50 
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ANEXO III – MÍDIA COM DADOS COLETADOS ATRAVÉS DA TÉCNICA Q-

SORT DE TODOS OS RESPONDENTES DA PESQUISA 

 


