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As instituições educativas e os profissionais que nela atuam são desafiados
permanentemente a reconstruírem seus saberes, para que possam acompanhar as
mudanças de uma sociedade em constante processo de transformação. Emergem, pois,
novas demandas no campo da formação docente, em que ser professor envolve um
processo de desenvolvimento e aprendizagem permanente, constituído a partir de
experiências vivenciadas ao longo da trajetória pessoal e profissional. Considerando o
professor um agente que produz conhecimento e reflete sobre sua prática, torna-se
importante compreender os processos por meio dos quais o docente aprende a se tornar
professor. Em face dessas considerações, este estudo objetivou compreender como os
professores do Ensino Médio representam o aprendizado profissional docente em suas
trajetórias de formação e de atuação. Pretendeu, ainda, identificar, nas representações
sociais dos referidos professores, os saberes, as experiências e os interlocutores
constitutivos da aprendizagem da profissão docente, bem como elucidar os desafios e
possibilidades vislumbrados nos contextos de formação. A pesquisa norteou-se
metodologicamente pela abordagem qualitativa e teve o questionário e a entrevista como
instrumentos de coleta de dados. Para interpretá-los, recorreu-se ao procedimento da
análise de conteúdo. O contexto de atuação profissional, marcado por processos de
precarização do trabalho docente, em que se sublinham a degradação das condições de
trabalho docente, a presença de abandono e desistência da profissão, constitui um eixo
emergente na estruturação dos conteúdos discursivos. Esse eixo perpassa todas as
questões e discussões que envolvem a configuração do ser docente no ensino médio e as
reais condições para o efetivo aprendizado profissional no contexto da formação
continuada. As considerações apresentadas apontaram para a compreensão de que o

aprendizado profissional da docência não depende, apenas, que o professor mobilize
processos cognitivos, como a reflexão, a conscientização e a criticidade na construção
dos seus saberes, pois a operacionalização desses processos depende das condições
contextuais da atividade docente. O ser e aprender na docência são parte estruturante da
construção da subjetividade humana, cuja existência se materializa na práxis educativa.

