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Resumo: Este artigo tem o objetivo de refletir sobre a formação dos professores da Educação Básica.
Essas reflexões centram-se no conceito e cultura profissional, compreendendo-o como um processo que
pode articular diversas dimensões do trabalho docente que, muitas vezes, não estão conscientes pelo
próprio professor no seu fazer diário. Busca conhecer seus saberes e fazeres evidenciados de forma
implícita e subjetiva na interação com os pares. É uma reflexão baseada na Sociologia das Profissões e
este texto tem como teóricos principais Gonçalves (2013), Almeida (2010) e Caria (2007; 2008). Essa
temática evidencia a compreensão de que o trabalho docente tem como característica a subjetividade que
perpassa tanto o trabalho quanto as relações.

Palavras-Chave: Formação de Professores. Sociologia das Profissões. Cultura Profissional.

Resumen: Este artículo pretende reflexionar sobre la formación de maestros de educación básica. Estos
pensamientos se centran en el concepto y la cultura profesional, entendiéndolo como un proceso que
puede articular las diversas dimensiones del trabajo de enseñanza que a menudo no son conscientes por el
profesor en su marca. La búsqueda de saber sus conocimientos y prácticas lo demuestra implícita y
subjetivamente la interacción con sus semejantes. En verdad, es una reflexión basada en la Sociología de
las profesiones y tiene como principales teóricos Gonçalves (2013), Almeida (2010) y Caria (2008). Este
tema destaca que enseñar es un trabajo cargado de subjetividad en la cual impregna tanto el trabajo
como las relaciones de los sujetos.

Palabras-Clave: Formación del Profesorado. Sociología de las Profesiones. Cultura Profesional.

Palavras iniciais:

Este artigo tem como objetivo refletir sobre a formação de professores tendo como eixo a cultura
profissional. Não se tratará da cultura enquanto conceito antropológico que envolve a identidade histórica
dos sujeitos, apesar desta ter servido de inspiração, mas da cultura profissional que tem em seu eixo
questões relacionadas com os fazeres e os saberes dos grupos profissionais, nesse caso, dos professores.
Essas reflexões fazem parte de uma pesquisa de doutoramento que tem como objeto a cultura profissional
dos professores da Educação Básica de uma escola pública de um município do interior da Bahia.

Buscar na Sociologia das Profissões a compreensão da profissão docente me permitiu ver a formação de
professores numa ótica diferente da que vem sendo discutida pelas pesquisas atualmente, mas que tem
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em comum o interesse em compreender a profissão e seus profissionais. O aspecto de destaque da
discussão sobre cultura profissional é que os profissionais têm saberes e fazeres que nem sempre são
aqueles construídos na formação acadêmica, esse conhecimento construído no cotidiano tem um lugar
definido no fazer profissional. Por outro lado, o desempenho profissional dos professores necessita de uma
sólida formação acadêmica, pois há uma gama de conhecimento científico necessário para o bom
desenvolvimento dos profissionais. Nessa lógica o questionamento que emerge é como esses profissionais
articulam o conhecimento abstrato, científico, com os saberes cotidianos no desenvolvimento da sua
atividade

É fato que a formação de professores tornou-se uma temática amplamente discutida no meio acadêmico,
mesmo que as discussões ainda estejam muito concentradas nos cursos que formam professores para os
anos iniciais da Educação Básica ou na formação em serviço, principalmente o curso de Pedagogia. Os
trabalhos de Franco (2012), Veiga e Silva (2010), Marchesi (2008), Tardif e Lessard (2005), Ramalho et al
(2004), Tardif (2002), Nóvoa (2000), entre tantos outros contribuíram para repensar a formação desses
profissionais.

Porém, nos demais cursos de licenciatura essa é uma discussão que passa pela tangente, ou seja, é
comum nos cursos de formação de professores para as áreas específicas, principalmente área de exatas,
que os estudantes ainda não tenham essa temática como importante para sua própria formação enquanto
futuros docentes. Além disso, a maioria dos estudos sobre formação de professores está centrada na
cultura pedagógica, através do trabalho docente, da identidade, da (auto)biografia e da pedagogia
universitária como meios de repensar a formação docente.

A cultura dos grupos profissionais se constitui numa abordagem que se preocupa em compreender como o
profissional utiliza o conhecimento em momentos de trabalho, principalmente na interação com seus
pares. É nessa linha que proponho uma reflexão que busque contextualizar a cultura profissional desses
profissionais. Trago como questões orientadoras, como os profissionais da Educação Básica de uma escola
pública percebem a relação entre conhecimento científico e o desenvolvimento de sua atividade E como
esses conhecimentos emergem na relação com os pares e superiores (coordenação) na interação
promovida pelas reuniões de coordenação Para responder essas questões, utilizo a etnografia enquanto
metodologia de pesquisa. Como os dados a serem levantados são altamente subjetivos acredito que é a
metodologia mais apropriada.

A Sociologia das Profissões e o contexto dos profissionais docentes

A Sociologia das Profissões constitui-se numa ciência do campo da Sociologia, e tem como objeto de
investigação os processos de profissionalização a partir da organização da sociedade. É um campo
relativamente recente na história da Sociologia e pode-se sintetizar que seus pressupostos foram erguidos
a partir de três correntes teórico-metodológicas: a funcionalista, a do interacionismo simbólico e a
neo-weberiana.

Num breve histórico, o primeiro documento científico que trata da Sociologia das Profissões data de 1933
com os ingleses Carr-Saunders e Wilson considerados os fundadores desse campo teórico (GONÇALVES,
2013, p. 178). Podemos defini-la como uma disciplina pertencente ao campo da Sociologia que tem como
objeto de estudo “os processos sociais através dos quais emergem e se afirmam os diferentes grupos
profissionais” (ALMEIDA, 2010, p. 116).

Com o desenvolvimento da sociedade capitalista as organizações passaram a exigir profissionais para
desenvolver atividades de trabalho com funções específicas e diferentes dos ofícios dos artesãos. Os
autores ingleses defendem o profissionalismo como importante para o desenvolvimento da sociedade
capitalista, necessitando, portanto, de clareza da atividade que poderia ser classificada como profissional.
Com esse objetivo estabelece alguns aspectos que poderiam ajudar a reconhecer uma profissão, que
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seria: uma especialização de serviços, a criação de associações profissionais e formação específica
centrada num corpo teórico que permitiria a aquisição de uma cultura profissional (ALMEIDA, 2010).

A partir dessa obra surgiram correntes teórico-metodológicas que passaram a se preocupar como os
profissionais se organizavam enquanto grupo profissional para garantir seu espaço de ação, articulando
saber e fazer no desenvolvimento da atividade laboral.

Dentre as correntes teóricas que discute este objeto, a funcionalista busca as questões estruturais da
profissão e separa as profissões das ocupações ou ofícios. Há uma preocupação em expor de forma
criteriosa os aspectos que pode reconhecer uma atividade como profissão. Nessa concepção o papel do
profissional precisa articular três dimensões:

Existência de uma dupla competência, pela articulação do saber prático fundado
na experiência ou na ciência aplicada com o saber teórico adquirido durante uma
formação longa e sancionada;

Existência de uma competência especializada, fundada numa especialização
técnica que limita a competência do profissional a um domínio legítimo da sua
actividade;

Existência de um desinteresse ou desprendimento, pela articulação da norma da
neutralidade afectiva com o valor da orientação para os outros. (ALMEIDA, 2010,
p. 118)[ii]

A corrente funcionalista atribui uma grande participação das universidades no desenvolvimento das
profissões, só reconhecendo a formação se foi feita por um longo período no espaço acadêmico. Traz como
exemplo de profissões a medicina e o direito.

Outra corrente teórica é o interacionismo simbólico. Nesta a investigação sobre as profissões está centrada
na divisão do trabalho, destacando que o mais importante é compreender como uma ocupação se
transforma em profissão do que determinar aspectos para a definição da atividade que se poderia chamar
de profissão. O interesse dos interacionistas está voltado para a interação e para os conflitos que surgem
no processo de profissionalização e não na organização estrutural das profissões. Defende que a
organização dos profissionais em grupos a fim de garantir um espaço de atuação se torna previsível dentro
de uma sociedade capitalista.

A concepção neo-weberiana tem por princípio que a ação humana é orientada por uma “racionalidade
econômica” (ALMEIDA, 2010, p. 121). Isso significa que, na sociedade capitalista, grupos tendem a
competir para assegurar uma posição social. Essa perspectiva evidencia o poder como um mecanismo que
irá determinar a organização dos grupos profissionais. Com base nessa assertiva, para que a profissão se
firme na sociedade e seja reconhecida como tal, é necessário três bases de poder: a “expertise” que
significa o domínio de um campo de conhecimento, a autonomia e o credencialismo, que significa “controlo
institucionalizado do acesso ao domínio dos meios científicos e técnicos próprios da profissão” (ALMEIDA,
2010, p. 123).

Diante dessa síntese, defendo que uma análise sociológica das profissões tem como objetivo compreender
a forma de estruturação da sociedade, sendo seu foco o trabalho e as questões profissionais. Como não
poderia deixar de ser, esse campo é atravessado por diferentes concepções que vão desde as “correntes
estruturo-funcionalistas, ao interacionismo simbólico, passando ainda pelas diferentes abordagens críticas”
(ALMEIDA, 2010, p. 116). Não cabe aqui a defesa da corrente teórica que será seguida, mas é preciso o
entendimento de que essas teorias em algum momento convergem e contribuem de formas diferentes na
compreensão dos grupos profissionais, apesar de que o processo de reconhecimento profissional acontece
na interação dos pares no âmbito da instituição.

Nesse sentido, é importante destacar que, o que interessa não são as características da profissão, mas o
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contexto em que uma ocupação transforma-se em profissão, a interação e os conflitos (ALMEIDA, 2010)
que permeiam esse processo. Assim sendo, destaco os princípios básicos do interacionismo simbólico para
a análise dos grupos profissionais de acordo com Almeida (2010), pois esta, na minha concepção, está
mais próxima do grupo profissional em estudo. Segundo este autor, é fundamental compreender

Que os grupos profissionais são processos de interação que conduzem os
membros de uma mesma actividade de trabalho a auto-organizarem-se, a
defender sua autonomia e o seu território e a defenderem-se da concorrência;

Que a vida profissional é um processo biográfico de construção de
identidades ao longo do ciclo de vida;

Que os processos biográficos e os mecanismos de interação têm uma relação de
interdependência;

Que os grupos profissionais procuram reconhecimento pelos seus
parceiros desenvolvendo retóricas profissionais e procurando protecções legais.
(ALMEIDA, 2010, p. 120. Grifos meus).

Estes princípios destaca a importância da interação e da identidade como fundamentais no reconhecimento
de uma profissão, além da sua atividade prática. Especificamente na docência essas questões tem uma
dimensão importante no sentido de que é a partir delas que o conhecimento profissional se consolida.

Porém, questões como saber prático, autonomia e identidade precisam ser compreendidas no contexto
profissional, na interação entre profissionais, no entendimento de como os professores se constituem
enquanto grupo profissional no desenvolvimento de sua atividade. Isso possibilita também a compreensão
de como estes profissionais recontextualizam o conhecimento científico na escolha do que ensinar e de
como ensinar, ou seja, no desenvolvimento da atividade profissional.

Além destes aspectos, é preciso ressaltar que estes são processos subjetivos que implicam na constituição
de cada sujeito a partir de suas histórias de vida, da sua construção identitária da profissão. É nessa
relação que a recontextualização de saberes individualiza aspectos que compõem a cultura profissional
docente. Este é um processo subjetivo que se concretiza a partir dos sentidos construídos na interação
com os pares.

Essa subjetividade, característica da profissão, está centrada na interação entre os sujeitos implicados na
relação laboral, a partir da escolha do que é realmente importante na realização do seu trabalho. Isso
implica várias questões, sendo a principal delas a visão de mundo que não é única para todos. É essa
visão do todo, de tudo que está em volta, do implícito e explícito que influencia a profissão, que podemos
denominar de cultura profissional. É esse olhar para o entorno da profissão que vai determinar o que os
profissionais utilizarão no desenvolvimento do seu trabalho. Esse processo não é determinado
aleatoriamente, mas acompanhado de um processo reflexivo que tem como objetivo a eficácia.

Enfim, a Sociologia das Profissões possibilita a compreensão da docência para além dos manuais que
ensinam a ser professor ou que discutem a ação pedagógica deste. É a partir dela que se pode
compreender a cultura profissional com o objetivo de contribuir nas discussões sobre formação de
professores numa ótica voltada para o interior da profissão.

Cultura profissional e os profissionais da educação: uma construção a ser compreendida.

Na construção do entendimento da cultura profissional nos termos da Sociologia das Profissões, pode-se
voltar o interesse sobre a profissionalização da docência ou até na defesa da docência como uma
profissão. Longe de querer entrar na polêmica, já parto do princípio que os professores compõem um
grupo de profissionais. Seguindo nesta linha, considero que as correntes teóricas que constituem este
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campo têm suas diferenças conceituais, porém podem ter um ou outro aspecto que não entre em
contradição com as demais.

Assim, penso que, considerando a dinâmica da sociedade atualmente, não cabe pensarmos em quais
princípios constituem uma profissão, mas nos processos de interação e conflitos que fazem com que os
profissionais construam saberes sobre a profissão e conquistem autonomia na realização de suas
atividades laborais. Isso pode fazer diferença na qualidade de seu trabalho.

Nesse sentido, Caria (2012) esclarece que a cultura profissional diz respeito aos

[...] grupos ocupacionais cujo trabalho e emprego têm um estatuto e prestígio
social elevados, baseado na posse de um título e de uma qualificação escolar de
nível superior que permite o uso e aplicação de conhecimento abstrato e científico
em acções que são tidas como de competência exclusiva de profissionais, e não
de amadores. (CARIA, 2012, p. 4).

Destaco que é a partir dessa definição que os professores se constituem enquanto grupo profissional que,
apesar de trabalhar com o conhecimento abstrato e científico, não necessariamente goza de prestígio
social elevado ou é reconhecido como profissionais segundo algumas correntes filosóficas da Sociologia
das Profissões. No caso da docência ainda é considerada um ofício ou uma semiprofissão, segundo a
corrente francesa.

Assim, pode-se compreender a cultura profissional primeiramente como um processo de socialização, ou
seja, uma construção ao longo da vida social do indivíduo, relacionada ao contexto em que este está
inserido. No caso da profissão docente o contexto vivenciado pelos indivíduos ao longo dos anos que
passam na instituição escolar enquanto estudante diz muito da aprendizagem da profissão e dos saberes
construídos. A nossa escola sempre primou pela observação como princípio educativo e como tal
aprende-se a ser professor, muitas vezes, considerando as experiências acumuladas ao longo dos anos.
São essas experiências que vão construindo os sentidos e os significados sobre a prática profissional.

Deve ser concebida a partir dos conceitos de prática, identidade e reflexividade que estão presentes na
relação que o professor estabelece com o conhecimento, com o seu trabalho e com seus pares. De acordo
com Caria (2008, p. 769), é “uma forma identitária (...) e uma experiência” compartilhada através de uma
prática social numa atividade sociocognitiva.

Nesse sentido, é uma atividade que pode estar relacionada aos atos de resistência, às políticas e às
práticas instituídas pelo poder central ou institucional que vão de encontro às concepções do grupo ou
partilha de identidades convergentes que visem potencializar a autonomia profissional. Esse processo de
resistência foi denominado de poder periférico, ou seja, uma “oposição ao poder centralizado no campo
social que institui práticas sociais legítimas” (CARIA, 2007, p. 131). Portanto, não envolve só prática ou
identidade ou reflexividade, deve ser compreendida enquanto uma tríade em que um conceito está
imbricado em um e em outro.

Nessa compreensão está claro que faz parte da cultura profissional dos professores selecionar as
informações e reorganizá-las atribuindo-lhes sentidos ou pode desprezá-las no desenvolvimento de sua
atividade. Desprezar informações ou não considerá-las pode dar a impressão para as instâncias de
controle ou pelos próprios agentes da instituição (coordenação, direção, um colega) que estão
desempenhando de forma equivocada as instruções que lhes foram atribuídas. Em momento algum essa
postura é compreendida pelos outros enquanto atos de resistência própria de grupos profissionais. Sendo
assim, são tratados como “erros ou falhas (...) e não como opções identitárias e cognitivas” (CARIA, 2007,
p. 130).

Atos desse tipo são manifestações do poder periférico característico de grupos profissionais que têm o
conhecimento como fonte de sua atividade laboral e lidam com a dimensão sociocognitiva em situações de
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trabalho. Mas o quê faz surgir esse poder periférico Por que desprezar informações que podem atribuir
significado à sua atividade São questões como o processo de resistência ou a reorganização das
informações pelo professor que não são discutidas nos cursos de formação e que pontuo como importantes
na compreensão do processo de formação e (auto)formação pelo sujeito na construção do seu
profissionalismo.

Pontuar a especificidade da atividade profissional docente é reconhecer a necessidade de entender os
sentidos e significados da profissão na interação entre os pares em momentos de trabalho. Este processo
permitirá compreender o valor que é dado ao ensino e ao próprio conhecimento da área, pois se pode
estabelecer tanto um diálogo de troca de conhecimento e sentido acerca do trabalho quanto esse diálogo
pode ser uma forma de mascarar o próprio trabalho impedindo essa troca de experiências.

Na interação se pode evidenciar uma diversidade de práticas que comporão uma diversidade de saberes
ou culturas diversas de ensino. Nesse processo de compreensão da cultura dos professores, Hargreaves
(1998) pontua a necessidade de tratar de culturas e não cultura no singular, pois defende que dentro de
um mesmo grupo de professores existem mais de uma cultura de ensino, a qual podemos compreender
com parte da cultura profissional, em qual a define como

[...] as crenças, valores, hábitos e formas assumidas de fazer as coisas em
comunidades de professores que tiveram de lidar com exigências e
constrangimentos ao longo de muitos anos. A cultura transmite aos seus novos
membros inexperientes as soluções historicamente geradas e coletivamente
partilhadas de uma comunidade. (HARGREAVES, 1998, p. 185).

Dessa forma, é através dessa cultura ou culturas de ensino que o trabalho dos professores ganha sentido
e os novatos aprendem a resolver os problemas que enfrentam na profissão.

Ressalto que discutir a cultura profissional dos professores possibilita a compreensão de sua atividade e,
consequentemente, de aspectos importantes da sua formação já que permite o entendimento de questões
que, acredito, ainda encontram-se obscuros na forma de compreender as práticas profissionais desse
grupo.

Nesse processo não podemos descartar a contribuição dos estudos sobre trabalho docente que buscam
investigar como os professores relacionam-se com a atividade prática do seu dia a dia, objetivando a
construção de atividades mais profissionais que articulem a prática à teoria ou vice-versa, pontuando a
necessidade dessa articulação para uma prática pedagógica eficiente e reflexiva.

Outra fonte de contribuição são os estudos da história oral e (auto)biografia que compreende que o que
nos faz ser o que somos enquanto profissionais são as vivências sociais. Essa articulação implica num
autoconhecimento que transcende o pessoal e se expressa na vida profissional do sujeito. Compreender o
que lhe constituiu enquanto pessoa e profissional é, segundo esta linha, o que faz com que desperte a
conscientização quanto ao profissional que se é.

Além destes estudos, destaco a pedagogia universitária que defende que o processo de profissionalização
dos professores está atrelado à sua formação inicial, entenda-se no ensino superior. Em linhas gerais, é a
formação universitária que habilitará o profissional para a profissão para isso é necessário formadores de
professores que tenha conhecimento científico e experiência na profissão influenciar numa construção da
identidade profissional.

Essas são algumas linhas de pesquisa em expansão sobre formação de professores. Todas com
argumentos que favorecem a ampliação do conhecimento da área e, portanto, só tem contribuído para a
melhoria da formação de profissionais para o ensino básico. No entanto, acredito que todos esses estudos
precisa buscar uma articulação com o desenvolvimento profissional docente a partir da cultura profissional.
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É no sentido de compreender o que está imerso no desenvolvimento das práticas profissionais que a
cultura profissional baseia suas investigações. A base dessa compreensão acontece a partir da interação
entre os pares e todos aqueles que estão diretamente ligados ao desenvolvimento do trabalho. Portanto,
não podemos dizer que a cultura profissional é um campo de pesquisa que se afasta dos anteriores, pelo
contrário, é através dela que os profissionais articularão suas funções em todas as dimensões:
pedagógicas, sociais, políticas; pois é na interação que o profissional evidencia as questões subjetivas, os
conceitos e crenças que são reafirmados em sua prática diária, é na interação que o profissional articula
teoria e prática, faz emergir uma identidade profissional resgatando sua história construída a partir de
suas experiências pessoais e sociais.

Por enquanto, uma breve conclusão...

Os estudos sobre as culturas profissionais são recentes, principalmente no Brasil. Muitas produções ainda
são importadas de Portugal através do ASPTI (Seminário de Analise Social das Profissões em Trabalho
Técnico&8209;Intelectual), Grupo de Pesquisa que se preocupa em investigar o trabalho e os saberes de
profissões diversas com o objetivo de conhecer como os profissionais articulam os conhecimentos teóricos
ligados ao desenvolvimento de sua atividade e como lidam com os imprevistos cotidianos que surgem ao
longo do fazer denominados saberes da prática, ou seja, a cultura profissional de diversas profissões.

De acordo com os estudos, por serem altamente subjetivos, esses saberes são melhores visualizados a
partir da interação com os pares e na própria ação do trabalhador. No caso específico dos professores em
que a subjetividade perpassa tanto do trabalho docente quanto as relações, torna-se fundamental que se
conheça sua cultura, a partir daí pode-se desenvolver trabalhos de formação de professores de forma
objetiva respeitando a subjetividade que atravessa as relações e o próprio trabalho docente.

Nesse sentido, a cultura profissional procurará articular diversas dimensões da atividade laboral. É essa
compreensão que pode nos dizer o que pensam e o que querem esses profissionais no seu processo de
formação e criar estratégias de formação que atenda seus anseios ao mesmo tempo em que dê significado
ao conhecimento científico que dão sentido a sua própria formação.
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