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Resumo 
Este estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla que buscou compreender as representações 
sociais dos estudantes dos cursos de licenciatura acerca de prática educativa no processo de 
formação do professor. O presente artigo tem como objetivo conhecer as representações dos 
estudantes sobre a profissão professor, tomando como referências as discussões sobre 
profissionalismo docente e a teoria das representações sociais. Para coleta de dados foram 
utilizados grupo de discussão, e entrevista semi-estruturada. A análise das discussões do 
grupo e das entrevistas individuais permitiu organizar quatro categorias: 1) ser professor, 2) 
professor como profissional; 3) desvalorização da profissão 4) condições de trabalho. Os 
resultados são discutidos a partir da literatura da área. 
Ensino superior; profissionalização docente; pedagogia universitária   

 

Cette étude fait partie d'une vaste recherche visant à comprendre les représentations sociales 
des étudiants qui suivent des Cours de licence, sur les pratiques d'enseignement dans le 
processus de formation des enseignants. Cet article vise à connaître la représentation des 
étudiants sur la profession enseignante, en prenant comme référence les discussions sur le 
professionnalisme des enseignants et la théorie des représentations sociales. Pour la collecte 
de données ont été utilisées Le groupe de discussion et d'entrevues semi-structurées. L'analyse 
des discussions de groupe et des entretiens individuels nous a permis d'organiser quatre 
catégories: 1) être un enseignant, 2) le professionnel des enseignants, 3) la dévaluation de la 
profession 4) les conditions de travail. Les résultats sont discutés dans la littérature. 
L'enseignement supérieur, la professionnalisation des enseignants, la pédagogie universitaire 
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Introdução 

 

Este estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla que buscou compreender as 

representações sociais dos estudantes dos cursos de licenciatura acerca de prática educativa no 

processo de formação do professor, enfocando a profissão de professor; a prática educativa, 

destacando o ensino, a aprendizagem, a avaliação, a relação professor e estudante; a formação 

vivenciada na universidade.  

O presente artigo tem como objetivo conhecer as representações dos estudantes sobre 

a profissão professor, tomando como referências as discussões sobre profissionalismo docente 

e a teoria das representações sociais (MOSCOVICI, 1975, 2003).  

A profissionalização da docência 

 
O termo profissionalização, segundo Bourdoncle (1991), possui três sentidos. O 

primeiro se refere a um processo de desenvolvimento de capacidades e de aquisição de 

saberes relativos ao exercício de uma profissão, o que implica uma grande destreza e eficácia 

tanto individual quanto coletiva (grupo profissional). O segundo sentido designa mudança de 

natureza da atividade, de oficio para profissão, a partir da estratégia e retórica adotada pelo 

grupo profissional para reivindicar um processo de elevação do estatuto social de uma 

atividade profissional, evidenciado por certo número de critérios. O terceiro sentido trata da 

adesão ao discurso e às normas estabelecidas coletivamente, conforme o sentido precedente. 

Esses significados atribuídos à palavra profissionalização indicam uma relação estreita com o 

termo profissão.  

O que significa então profissão? Inicialmente cabe estabelecer uma distinção entre esta 

e o oficio. “As profissões se distinguem dos ofícios pelo fato de que elas são professadas, isto 

é, aprendidas a partir de declarações públicas e não por simples  aprendizagens imitativas” 

(BOURDONCLE, 1991, p. 78). Significa, portanto, a existência de uma base de saber que 

ganha autonomia em relação à prática e se desenvolve pela pesquisa sobre a prática e pela 

própria prática. 

As diversas características atribuídas à profissão, segundo Carboneau (1993, p.34) 

podem ser agrupadas nas quatro dimensões apresentadas a seguir:  

1) Ato profissional: Uma profissão é caracterizada por um ato específico que implica 

numa atividade intelectual; ela tem uma natureza altruísta e traduz-se na forma de 

serviço. 
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2) A formação: O profissional recebe uma longa formação universitária, em geral de 

natureza científica. 

3) O contexto da prática: O profissional exerce sua profissão de maneira autônoma e 

responsável. 

4) Inserção social: A inserção do profissional na sociedade se faz por intermédio de uma 

associação (ordem ou corporação) de identidade forte. Essa associação tem o direito 

de supervisionar a formação, estabelecer a licença de atuação de seus membros e de 

definir um código de ética que assegura a garantia de sua posição social. 

Analisando a atuação do professor, Carboneau (1993) considera que as duas primeiras 

dimensões parecem aplicáveis aos professores sem grande dificuldade, enquanto que as duas 

outras dimensões dificilmente se aplicam. No caso do ensino, em geral, o contexto da prática 

é determinado por decisões políticas e administrativas e não pelos profissionais, decisões que 

são regularmente violadas pela própria administração sem reação adequada pelos professores, 

como sugere Bourdoncle (1991). A inserção social, assim como o nível de renda dos 

professores, está ligada à natureza e ao poder de pressão de suas associações, em geral 

sindicais. 

 Nesse sentido, Sacristan (1995) considera a profissão docente como uma 

semiprofissão, visto que a prática do professor é condicionada pelos sistemas educativos e 

pelas organizações escolares que ele está inserido. Isto porque, a prática do professor depende 

das condições do seu espaço de trabalho e das coordenadas político-administrativas que 

regulam o sistema de ensino. Neste sentido, as margens da autonomia dos professores 

dependem, em grande medida, das relações que foram estabelecidas historicamente entre a 

burocracia que governa a educação e os professores. A autonomia dos professores exprime-se 

dentro de regras bastante definidas, que levam as ações profissionais a uma acomodação às 

situações concretas, sendo que a liberdade do professor depende da sua capacidade para se 

movimentar dentro de um quadro que só pode mudar parcialmente. Esta dependência dos 

profissionais em relação ao meio socialmente organizado em que desenvolvem seu trabalho, 

apresenta conflitos manifestos e latentes nos professores, uma vez que nem sempre as 

exigências coincidem com as interpretações pessoais.  

Além disso, a diversidade de funções exige uma quantidade de saberes que precisam 

ser levados em consideração na própria formação deste profissional. Estes aspectos indicam, 

segundo Cunha (2006, p. 15) que “o exercício da docência nunca é estático e permanente; é 

sempre processo, é mudança, é movimento, é arte (...)”, sendo, portanto, mais adequado o 

termo profissionalidade do que o termo profissão.  
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Segundo Sacristán (1995), a profissionalidade docente pode ser definida como a 

observância de certo tipo de regras, baseadas num conjunto de saberes e de saber-fazer e se 

manifesta através de uma grande diversidade de funções, tais como: ensinar, orientar o estudo, 

ajudar individualmente os alunos, preparar matérias, saber avaliar, organizar espaços e 

atividades, entre outras.  

Ainda nessa perspectiva, a complexidade da docência, como sugere Tardif (2002), se 

relaciona à pluralidade de saberes e tipos de ação mobilizados cotidianamente na prática 

educativa, entre os quais apresenta: saberes e ações de ordem técnica visando a combinação 

eficaz dos conteúdos, dos meios e dos objetivos educacionais; saberes e ações de natureza 

afetiva que aproximam o ensino de um processo de desenvolvimento pessoal; saberes e ações 

de caráter ético e político, sintonizados com uma visão de ser humano, de cidadão e de 

sociedade; saberes e ações voltadas para a construção de valores considerados fundamentais; 

saberes e ações relativos à interação social que revelam a natureza profundamente social do 

trabalho educativo e implicam um processo de conhecimento mútuo e de co-construção da 

realidade pelos professores e alunos.  

Uma correta compreensão do profissionalismo docente, portanto, implica relacioná-lo 

com todos os contextos que definem a prática educativa, sendo que a essência da sua 

profissionalidade reside na relação que consegue estabelecer entre seus conhecimentos e 

habilidades profissionais e os diferentes contextos práticos. Isto porque, o docente não define 

a sua prática, mas pode definir o papel que nela ocupa. O professor profissional tem tanto o 

desafio de definir o problema como o de tentar resolvê-lo.  

O processo de profissionalização da docência, portanto, embora possa ter como 

referência o modelo das profissões liberais, deve construir sua própria configuração de 

profissão, em outros termos sua própria profissionalidade, respeitando as suas especificidades. 

Nessa perspectiva é fundamental considerar-se que a profissão docente consiste em “uma 

atividade complexa, que exige tanto uma preparação cuidadosa, como singulares condições de 

exercício, o que pode distingui-la de algumas outras profissões.  

Entretanto, diante das mudanças e incertezas do mundo contemporâneo, as questões 

sobre a melhoria da profissionalidade do professor, e, em particular as demandas e 

expectativas em torno do desempenho docente, atualmente tem permanecido inalteradas. Os 

desafios, postos hoje à prática docente compreendem também, as dificuldades construídas 

historicamente, para a melhoria do estatuto profissional do professor (GUIMARÃES 2004).  

A possibilidade de melhoria da profissionalidade do professor somado a um 

significado diferente para a profissionalização e profissionalismo, são aspectos constituintes 
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pela busca de um novo significado à identidade docente (GUIMARÃES,2004). A identidade 

profissional e a profissionalidade articulados com os saberes e as práticas formativas, numa 

perspectiva de interdependência entre si, contribuem para o desenvolvimento de projetos de 

formação de professores, em especial nos cursos de licenciaturas. 

No presente estudo, que se desenvolve no contexto da formação inicial do professor, 

nos interessa entender de que maneira os estudantes, futuros professores, percebem a 

formação dessa profissionalização, tanto nos seus aspectos sociais e objetivos quanto nos seus 

aspectos subjetivos, compreendendo que a formação inicial pode jogar um papel importante 

na socialização da cultura do profissionalismo. 

 

O conceito de representações sociais 

 

De acordo com Tardif (2002), apesar de a formação inicial ter um papel fundamental 

no processo de profissionalização docente, é preciso considerar que as representações 

perpassam por idéias e vivências anteriores a essa formação inicial, sabendo-se, hoje, que esse 

legado da socialização escolar é tão forte que os estudantes passam da formação inicial para a 

prática docente sem mudar substancialmente suas crenças. Por este motivo, é preciso que 

ocorram mudanças efetivas nas representações e práticas no decorrer do processo de 

formação, a fim de favorecer a participação dos futuros professores na sua própria formação 

proporcionando um espaço de reflexão sobre os condicionantes do trabalho docente em sua 

relação com os conhecimentos necessários para sua atuação como professores. Esse espaço de 

reflexão poderá possibilitar a desconstrução de representações cristalizadas na sua vivência 

como estudantes e a construção de representações mais emergentes. Por outro lado, as práticas 

pedagógicas vivenciadas no próprio curso de formação podem não se constituir como espaço 

de transformações das representações, uma vez que podem, também, reproduzir essas práticas 

conservadoras. Desse modo, a pesquisa sobre as representações dos estudantes sobre o 

processo de profissionalização docente torna-se relevante podendo contribuir para a reflexão 

sobre o papel da universidade no que se refere à reprodução ou construção de novas 

representações sobre o professor e seu papel numa sociedade que exige desse professor 

demandas cada vez maiores. 

Compreendendo que as representações sociais são constituídas, em parte, pelo saber 

ingênuo, popular, o saber do senso comum, que possibilita as comunicações, os quais são 

considerados como uma das alavancas das representações sociais (ARRUDA, 2003), 
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adotamos a abordagem das representações sociais como meio para conhecer os significados 

que os estudantes, sujeitos da pesquisa, atribuem para prática educativa na universidade e sua 

relação com a profissionalização baseados nos territórios cognitivo, vivencial e simbólico. A 

escolha de tal teoria, como meio para a compreensão de tais representações, se justificou por 

diversas razões.  Em primeiro lugar, por considerarmos, como sugere Gilly (1989), que a 

abordagem das representações sociais permite compreender os fenômenos macroscópicos 

como as relações entre pertencimento social e atitudes em face da escola, a maneira pela qual 

o professor concebe seu papel, dentre outros. Em segundo lugar, a abordagem das 

representações sociais permite compreender os fenômenos microscópicos relativos aos 

processos da sala de aula como, por exemplo, a comunicação pedagógica e a construção do 

saber. Em terceiro lugar, atualmente, existem muitos trabalhos que buscam identificar as 

representações de diversos fenômenos no interior do campo educativo (ALVES-MAZZOTTI, 

1994; 1996; GILLY, 1989; HASNI, 2001; MACHADO, 1999; MADEIRA, 2000; PENIN, 

1992; PONCIANO, 2001; PRESSEAU, 2002; RIBEIRO e SOARES, 2006; SOUTO, 1995), 

os quais nos permitem crer que as representações dos indivíduos podem ser observadas e 

descritas, principalmente a partir do discurso dos sujeitos.  

As representações sociais são formas de conhecimento socialmente elaboradas e 

partilhadas, constituídas de informações, crenças, opiniões e atitudes concernentes a um 

determinado objeto, que permitem ao indivíduo situar-se no grupo ao qual pertence, 

compreender e explicar a realidade, guiar seus comportamentos e práticas e justificar, a 

posteriori, as tomadas de posição e condutas adotadas (ABRIC, 1997; ALVES-MAZZOTTI, 

1994; JODELET, 1989; MOSCOVICI, 1975). As representações sociais são geradas por dois 

processos: objetivação e ancoragem, que articulam a atividade cognitiva dos indivíduos e as 

condições sociais em que são tecidas. O primeiro mecanismo, a ancoragem, consiste no 

processo de incorporação do conhecimento novo àquele pré-existente. Já o segundo 

mecanismo, a objetivação, consiste na materialização de conceitos abstratos em realidades 

quase concretas (MOSCOVICI, 2003).  

 A metodologia do estudo 

Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. Para coletar os dados, 

foram utilizados grupo de discussão ou grupo focal e entrevista. O grupo focal é, segundo 

Geoffrion (2003), uma técnica de entrevista que reúne de seis a doze pessoas e um animador, 

a fim de discutir, de forma estruturada, um assunto particular.  
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Foram organizados dois grupos focais com a participação de dezessete estudantes que 

estavam concluindo sua formação em diversas licenciaturas e que aceitaram participar 

voluntariamente do estudo. Cada grupo reuniu-se em três sessões, nas quais foram discutidas 

as seguintes temáticas: a) a profissão de professor; b) a prática educativa e seus elementos: a 

aprendizagem, o ensino, a avaliação e o papel do professor; c) a formação vivida na 

universidade. Cada uma dessas sessões partia de questões pensadas a priori, mas que não 

eram obrigatoriamente seguidas, dependendo do desenvolvimento do grupo e de um 

instrumento detonador ou provocador da discussão.   

Nos grupos de discussão que tratavam da profissão de professor (as primeiras sessões), 

foi utilizado como instrumento detonador, a análise de fotografias que apresentavam 

professores em diversas situações: em passeatas de reivindicações, dando aulas em salas 

multisseriadas da zona rural e em salas de aula de escola pública e particular e fotografias 

veiculadas pela internet de professor de EJA dando aula no banheiro.    

Visando aprofundar determinados aspectos da temática que emergirem do grupo de 

discussão foram convocados voluntários, dentre os participantes da entrevista, para participar 

de entrevista individual. Para tanto, utilizamos a entrevista semi-estruturada que permite ao 

entrevistador controlar todo o processo a partir de um plano pré-estabelecido, o guia de 

entrevista, construído com base no quadro teórico (ABRIC,1994B). Foram entrevistados 

quinze estudantes dentre aqueles que participaram anteriormente das sessões de discussão.  

O tratamento e a análise dos Dados 

O tratamento dos dados provenientes das discussões do grupo e das entrevistas 

individuais foi realizado mediante a análise de conteúdo do tipo temática (BARDIN, 1977), 

por ser esse um procedimento bastante utilizado nas pesquisas sobre representações sociais, 

principalmente aquelas cuja perspectiva está centrada nos conteúdos, que é o caso dessa 

pesquisa. A partir dessa abordagem, organizamos as categorias de análise contemplando 

nosso quadro teórico e os elementos que emergiram dos dados.  

Apresentação dos resultados 

A análise das discussões do grupo e das entrevistas individuais permitiu organizar 

inicialmente, quatro categorias: 1) ser professor, 2) professor como profissional; 2) 

desvalorização da profissão; 4) condições de trabalho. 
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1) Ser professor  

 

 Nesses depoimentos, os estudantes apresentam o professor como modelo para os 

alunos, como um artista, um ator do processo, um sujeito, que precisa ser afetivo, criativo, 

que precisa estar perto do aluno para conhecê-lo e estimulá-lo, que precisa aprender mais do 

que ensinar e que seu papel só tem sentido por causa do aluno.   

Eu coloquei aqui como mais importante o professor como sujeito do 
processo. O papel do professor mesmo, porque...ele está ali pra aprender 
(Participante 4). 

Ensinar é uma arte, é uma arte, mas você começa a aprender essa arte de 
ensinar, provavelmente aos seus 5 anos de idade, quando você pela primeira 
vez na escola, onde tem lá o seu professorzinho ou a professorinha.Ali você 
já começa a aprender a arte de ensinar (participante 7) 

O professor só existe se há aluno, tem de interagir. Não existe um sem o 
outro (Participante 1). 

Entendem que seu papel extrapola o fato de dar aulas e que compreende outras 

atribuições tais como: ser psicólogo, preocupar-se com a aprendizagem dos alunos, ser 

educador, ser um agente de transformação da realidade, entendendo que a sociedade exige 

cada vez mais desse profissional.  

O professor ele não pode ser visto apenas como um profissional que vai lá e 

dá aula.Tem que ter psicológico... (Participante 4) 

 

O papel do professor não é apenas de dar aula . Existe uma necessidade que 

esta sendo exigida cada vez mais pela sociedade. O professor precisa estar 

interagindo, socializando, para que o seu papel como educador venha a ter 

significância, não só no conteúdo sistemático da disciplina, mas também de 

atuar ali como transformação dos sujeitos, que seriam os educandos 

(Participante 5). 

Consideram que o professor precisa “se virar nos trinta” (Participante 3) , isto é, fazer 

de tudo um pouco para dar conta de “fazer seu trabalho da melhor maneira possível” 

(Participante 6). Demonstram assim, por um lado, a preocupação pelo acúmulo de tarefas 

atribuídas atualmente ao professor e por outro, uma visão idealista do professor como aquele 

que deve dar conta de todas as questões que envolvem seu trabalho.  
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Eu acho que o professor além de saber passar o assunto ele tem justamente 

que fazer tudo o que você falaram aí...interagir, estimular o aluno....tudo, 

tudo, tudo, tudo...na verdade tem que ser o cara, entendeu? (Participante 4) 

 

 A representação social dos estudantes sobre a profissão de professor está de acordo 

com o entendimento da profissionalidade docente como um conjunto de comportamentos, 

conhecimentos, destrezas, atitudes e valores tais como destacados por Sacristán (1995). 

Também como uma pluralidade de saberes e tipos de ação mobilizados que tem a ver com o 

ensino eficaz dos conteúdos, mas também de ações de natureza afetiva caráter ético e político 

e de ações voltadas para a interação social inerente ao caráter social do trabalho educativo, 

implicando em um processo de conhecimento mútuo e de co-construção da realidade pelos 

professores e alunos como indicado por Tardif (2002). 

2) Professor como profissional 

 

Nesta categoria analisamos os depoimentos dos sujeitos que se refere ao que torna o 

professor um profissional: ter competência para atuar em uma determinada área para exercer 

aquele ofício para o qual se capacitou; ter responsabilidade e compromisso; não atuar só pela 

remuneração; estar constantemente pesquisando e buscando para melhorar sua prática. 

 

Porque ser um profissional é aquele indivíduo que se capacitou para uma 

determinada profissão, pra um determinado ofício (Participante 12). 

 

Realizar suas atividades profissionais com desempenho, com 
responsabilidade, como é que eu diria, com compromisso (Participante 6). 

Deve estar constantemente pesquisando. O que caracteriza um profissional, 
um bom profissional de educação, penso eu, vai para além da sua formação... 
eu acredito na vontade e acredito no interesse, na pesquisa, na busca, no 
trabalho conjunto (Participante 1). 

 Os participantes também destacam a necessidade do professor como 

profissional exigir as condições para exercer seu trabalho com dignidade e qualidade; 

estar ciente do seu papel; ter postura ética e ser coerente; se reconhecer como 

professor em qualquer situação.  

...exige uma certa postura ética e compromissada para exercer aquele ofício. 
O ofício faz dele um profissional (Participante12) 
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E, sobretudo coerente. Coerente no que ele se propõe a ensinar Coerente 
com aquilo que ele ensinou, com a forma dele ensinar (Participante 12). 

Me reconheço como um professor, eu sou professor... Então é isso que eu sei 
fazer de melhor, é a isso que eu vou me dedicar, a ser professor, porque eu 
me reconheço como um professor com todas as implicações que a profissão 
me traz... Benefícios, alegrias, tristezas, frustrações... Tudo que é 
concernente à atuação do professor (Participante 4). 

Os estudantes investigados levantam, ainda, aspectos relacionados à profissionalização 

da profissão de professor ao destacar a necessidade de regulação e qualificação. Se 

considerarmos que a inserção do profissional na sociedade se faz por intermédio de uma 

associação que tem o direito de supervisionar a formação, estabelecer a licença de atuação de 

seus membros e de definir um código de ética que assegura a garantia de sua posição social, 

nesse sentido, é possível concordar com Sacristan (1995) ao considerar a profissão docente 

como uma semiprofissão. 

 

3) Desvalorização da profissão  

 

Destacamos, nesta categoria, os depoimentos dos participantes que se referem aos 

aspectos que contribuem para a desvalorização da profissão do professor.  Dentre esses, a 

fragilidade da profissão que não exige uma qualificação, destacando a necessidade de a 

profissão ter uma regulação.  

 

Essa fragilidade na nossa profissão, qualquer um pode ser 
professor....qualquer um pode...Só é se expressar bem que você já pode ser 
professor. Então não há uma necessidade de você se qualificar e você se 
profissionalizar (Participante 5). 

Eu sempre perguntava se tinha esse órgão que regulamenta a profissão, que 
não tem, né? Não tem. Até isso cai, termina não tendo credibilidade esse 
profissional (Participante 10). 

Os participantes também destacam os estereótipos que fortalecem essa desvalorização 

tais como a professora ser considerada tia ou mãe dos alunos, a profissão ser considerada uma 

vocação ou missão, o professor ser visto como um animador, um artista que precisa 

desempenhar todos os papéis.   

 

Quando eles realmente falaram do professor artista, eles estavam falando do 
professor (...) tapa-buraco”, aquele que tem que estar tapando os buracos da 
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educação. Se não tem porteiro, eu faço papel de porteiro, se não tem 
coordenador, eu faço papel de coordenador. Agora eu não fui capacitada, 
vamos dizer assim, para fazer papel nem de coordenador, nem de porteiro 
(Participante 10). 

Aquela questão meio vocacional de que eu sou professor só por vocação, que 
foi dada por Deus, que eu nasci pra ser professor e às vezes em nome dessa 
vocação, em nome desse amor, acaba fazendo coisas que prejudica o aluno 
(participante 5). 
 

Ser chamada de “tia” fortalece a idéia de que o professor continua sendo 
leigo, que ele não está preparado para assumir a posição de professor 
enquanto profissional, enquanto ser formado pra aquela profissão 
(Participante 3). 

Os depoimentos dos estudantes demonstram, por um lado, que eles percebem que as 

dificuldades construídas historicamente, para a melhoria do estatuto profissional do professor 

(GUIMARÃES 2004) têm contribuído para a desvalorização da profissão e, por outro 

demonstram a tentativa de construir uma identidade docente e condições sociais mais condizente 

para a docência se constituir como uma profissão (CARBONEAU, 1993).  

 

4) Condições de trabalho 

 Nessa categoria destacamos os depoimentos que abordam as condições de trabalho do 

professor. Dentre elas, alunos com grande dificuldade de aprendizagem, professores 

ensinando em área da qual não tem formação, professores ensinando antes de se formar, como 

estagiários, alunos que não se comprometem com a aprendizagem, alunos indisciplinados, 

problemas com violência e alcoolismo, professores descomprometidos que não assumem suas 

responsabilidades, ou professores que precisam assumir responsabilidades além de sua 

capacidade ou formação, alunos com grande dificuldade afetiva e professores despreparados 

para lidar com questões tão complexas, a grande carga de trabalho do professor que não 

permite que ele tenha tempo para atender as demandas da sua profissão com qualidade. 

Eram 40 alunos e eu fiquei desesperado porque não sabia o que fazer, eles 
não conheciam nem o alfabeto ainda (Participante 1).. 

Eu entrei aqui em julho (na universidade) quando foi em setembro eu já 
estava em sala de aula, dando aula. Ensinando da forma que eu aprendi. 
Cometendo atitudes, meu Deus!, que eu tenho vergonha de falar. Mas, eu fiz 
coisas horríveis, porque…, porque eu não sabia como fazia, entre aspas, 
porque alguma coisa eu aprendi fazendo(Participante 3).  
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Se não tem, a servente o professor vai varrer a sala? Como é que é ele vai 
assumir o papel, se não tem coordenador você vai assumir o papel do 
coordenador? E por causa disso, o professor fica com uma sobrecarga 
enorme e não faz o trabalho de forma correta (Participante 4). 

 Os estudantes levantam, assim, condições reais de trabalho docente que podem tolhir 

sua autonomia, sua profissionalização, uma vez que a  profissionalidade reside na relação que 

é possível estabelecer entre conhecimentos individuais e habilidades profissionais, mas 

também pelas condições concretas de seu espaço de trabalho. Portanto, são muitos os aspectos 

levantados das reais condições de trabalho do professor, destacados pelos participantes, que 

dificultam a profissionalização da categoria. 

  Conclusão  

 Nesse estudo, que se desenvolve no contexto da formação inicial do professor, nos 

interessa analisar em que medida a profissionalidade pode ser a referência principal para a 

formação inicial do professor,  compreendendo que a formação inicial pode jogar um papel 

importante na socialização da cultura do profissionalismo. Os resultados demonstram que os 

estudantes têm construído uma representação da profissão professor que se coaduna com uma 

postura critica do papel desse profissional em uma sociedade que exige cada vez mais dele e 

nem sempre oferece as condições necessárias para a eficaz realização dessas atribuições. A 

pesquisa sobre as representações dos estudantes sobre a profissão professor pode contribuir, 

desse modo, para a reflexão sobre o papel da universidade no que se refere à reprodução de 

concepções da tarefa do professor de forma idealizada ou estereotipada, entendida como uma 

missão, ou construção de novas representações sobre educação, papel do professor, ensino e 

aprendizagem e profissionalização do professor visto que as representações sociais sobre o 

que se pode esperar da profissão e como alcançar um patamar de profissionalismo na 

docência repercutirá nas ações docentes destes futuros professores na escola básica com todas 

as suas demandas atuais.  
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