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Artigo

Resumo
O desenvolvimento pro ssional de professores vem recebendo maior atenção dos pesquisadores e da sociedade. Este 
trabalho objetiva investigar um modelo de predição da motivação da escolha pro ssional, participação em ações de 
quali cação pro ssional e da satisfação no trabalho sobre o desenvolvimento pro ssional de professores do primeiro 
segmento do ensino fundamental. Participaram da pesquisa 266 docentes, que responderam a questionários compostos 
por escalas com bons indicadores psicométricos. Os resultados mostram que as ações de quali cação autodidata e a 
satisfação no trabalho predizem positivamente o desenvolvimento pro ssional. O estudo contribui para a ampliação 
do modelo de antecedentes do desenvolvimento pro ssional docente, com foco para as séries iniciais do ensino 
fundamental. Recomendações práticas são apresentadas para formuladores de políticas públicas e para escolas.
Palavras-chave: desenvolvimento pro ssional, escolha pro ssional, quali cação pro ssional, satisfação no trabalho, 
trabalho docente

Abstract: The perception of elementary school teachers concerning their professional development
The professional development of teachers has received more attention from researchers and society. This study 
aims to investigate the in uence of motivation for the career choice, participation in professional training activities 
and job satisfaction, on the professional development of teachers of the initial years of elementary school. The 
participants were 266 teachers who responded to questionnaires composed of scales with highly-rated psychometric 
indicators. The results show that self-taught quali cation actions and job satisfaction positively predict professional 
development. The study contributes to an expanded model of antecedents for the professional development of 
teachers, focusing on the early years of elementary school. Practical recommendations are presented for policy 
makers and for schools.
Keywords: professional development, career choice, professional quali cation, job satisfaction, teaching work

Resumen: Percepción de los profesores de la escuela primaria sobre su desarrollo profesional
El desarrollo profesional de los docentes está recibiendo más atención por parte de los investigadores y de la 
sociedad. Este estudio tiene como objetivo analizar un modelo de predicción de la motivación en la elección 
profesional, la participación en actividades de formación profesional y la satisfacción laboral con relación al 
desarrollo profesional de los docentes del primer ciclo o segmento en la enseñanza primaria. En la investigación, 
participaron 266 profesores que respondieron a cuestionarios compuestos por escalas con indicadores 
psicométricos. Los resultados muestran que las acciones de formación profesional de forma autodidacta y la 
satisfacción laboral, predicen positivamente el desarrollo profesional. El estudio contribuye a la ampliación del 
modelo de antecedentes del desarrollo profesional docente, centrándose en los primeros grados de la enseñanza 
primaria. Se presentan recomendaciones prácticas para decisores de políticas públicas y para las escuelas.
Palabras clave: desarrollo profesional, elección profesional, cali cación profesional, satisfacción laboral, trabajo 
docente
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Nas últimas décadas do século XX e início do sé-
culo XXI, o desenvolvimento pro ssional dos docentes 
tem se tornado uma questão cada vez mais importante 
(Hill, Beisiegel, & Jacob, 2013). No Brasil, a nova Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 
nº 12.796, de 04/04/2013) estabelece um aumento do pe-
ríodo obrigatório de permanência na escola, que envolve 
o aluno dos quatro aos dezessete anos. Tal mudança legal 
aumenta a demanda por professores, uma vez que have-
rá mais turmas nas escolas. Além disso, como as crianças 
vão ingressar mais cedo no sistema escolar, são esperadas 
repercussões para o primeiro segmento do ensino funda-
mental, que receberá alunos que tiveram mais oportunida-
des de desenvolver as competências demandadas para a 
etapa da educação infantil.

As alterações nessa lei e a demanda por mais educa-
dores para atuarem na educação básica reforçam alguns 
questionamentos – que já não são recentes, mas que per-
manecem atuais – acerca da desvalorização e desgaste 
da categoria pro ssional de professores. Autores como 
Pereira (1999), Louzano, Rocha, Moriconi e Oliveira 
(2010) e Alves e Pinto (2011) apontam a redução dos pa-
drões salariais e do prestígio pro ssional da categoria. A 
questão do salário apresenta um conjunto de implicações, 
podendo representar um fator inibidor para a escolha da 
pro ssão (Gatti, 2012). 

A questão da escolha e do desenvolvimento pro s-
sional de docentes é fundamental porque a capacitação 
dos professores produz re exos no rendimento escolar dos 
alunos (Mourão & Esteves, 2013; Veiga, Leite, & Duarte, 
2005). Além disso, o professor de ensino fundamental 
também desempenha importante papel no processo de es-
timulação e manutenção do interesse dos alunos pela esco-
la (Oliveira & Alves, 2005), o que aumenta a importância 
de compreender melhor o fenômeno do desenvolvimento 
pro ssional docente. 

Há também que se considerar a importância de fo-
calizar o primeiro segmento do ensino fundamental. O 
pressuposto aqui é de que as séries iniciais têm in uência 
não apenas na aprendizagem das competências básicas de 
leitura e matemática (Oliveira, Boruchovitch, & Santos, 
2008), mas também na relação que o aluno vai estabelecer 
futuramente com a escola. Em pesquisa com alunos do se-
gundo segmento do ensino fundamental, Costa e Koslinski 
(2006) encontraram visões de futuro e valor atribuído à 
escola diversi cados, sobretudo em função da experiência 
escolar pregressa. Isso reforça a importância de focalizar o 
desenvolvimento pro ssional dos professores do primeiro 
segmento do ensino fundamental.

Numa revisão da literatura sobre desenvolvimen-
to pro ssional docente nas últimas décadas, Hill et al. 

(2013) apontam que ainda são muitos os desa os para 
a área, com demandas de pesquisas quantitativas que 
permitam indicar variáveis preditoras e/ou moderadoras, 
uma vez que na área predominam pesquisas qualitativas 
de natureza exploratória. Os autores recomendam, sobre-
tudo, que as pesquisas estejam voltadas para as práticas 
cotidianas, avaliando o estágio atual de desenvolvimento 
pro ssional docente.

Considerando as re exões apresentadas, foi de nido 
como problema de pesquisa: em que medida a motivação 
da escolha pro ssional (por fatores internos ou externos), 
a participação em ações de quali cação pro ssional e a 
satisfação como trabalho in uenciam a percepção de de-
senvolvimento pro ssional de professores do primeiro 
segmento do ensino fundamental? Diante desse problema 
de pesquisa, foi de nido o seguinte objetivo para o pre-
sente estudo: investigar um modelo de predição da moti-
vação da escolha pro ssional, da participação em ações de 
quali cação pro ssional e da satisfação no trabalho sobre 
a percepção de desenvolvimento pro ssional de profes-
sores do primeiro segmento do ensino fundamental (do 
1º ao 5º ano). Considerando tal objetivo, é apresentada a 
seguir uma breve revisão dos conceitos abordados nesta 
pesquisa.

Satisfação no trabalho, quali cação, escolha e 
desenvolvimento pro ssional

A satisfação no trabalho é uma das temáticas mais 
estudadas no comportamento organizacional. Para Locke 
(1976, p. 1.300), satisfação no trabalho “é um estado emo-
cional positivo ou de prazer, resultante de um trabalho ou 
de experiências de trabalho”. Uma de nição especí ca 
para satisfação pro ssional de professores é apresentada 
por Cordeiro-Alves (1994). Para o autor, satisfação no tra-
balho docente corresponde a “um sentimento e forma de 
estar positivos dos professores perante a pro ssão, origi-
nados por factores contextuais e/ou pessoais e exteriori-
zados pela dedicação, defesa e mesmo felicidade perante 
à mesma” (p.16). Assim, Cordeiro-Alves(1994) pondera 
que quando tal sentimento e forma de estar dos professo-
res perante a pro ssão não se veri cam dessa forma, sur-
gem manifestações no sentido contrário, caracterizando a 
insatisfação.

A quali cação pro ssional, por sua vez, compre-
ende uma construção social complexa, contraditória e 
multideterminada, caracterizada por ações de educação 
corporativa e pelas experiências pro ssionais das pes-
soas (Mourão, 2009). Já o desenvolvimento pro ssional 
corresponde ao crescimento e amadurecimento dos co-
nhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos ao longo 
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da vida dos trabalhadores, como resultado de ações for-
mais e informais de aprendizagem no trabalho (Mourão, 
Porto, & Puente-Palacios, 2014). Obviamente há uma 
relação entre esses conceitos, uma vez que o desenvol-
vimento pro ssional pressupõe maior nível de quali -
cação. Porém, enquanto a de nição de quali cação diz 
respeito ao grau de preparo para o exercício de tarefas 
laborais, o conceito de desenvolvimento está mais asso-
ciado ao ganho de conhecimento e preparo que a pessoa 
adquiriu ao longo do tempo. 

Portanto, embora seja esperada uma relação positiva 
e direta entre esses conceitos, eles não são necessariamen-
te semelhantes. Por exemplo, considerando um intervalo 
de avaliação focado nos últimos cinco anos, uma pessoa 
pode apresentar um expressivo desenvolvimento pro s-
sional nesse período e ainda assim ter baixa quali cação 
para o exercício de determinadas funções. Da mesma for-
ma, é possível que alguém, com alta quali cação para uma 
tarefa especí ca, apresente um desenvolvimento pro s-
sional baixo no último quinquênio, pois a pessoa pode ter 
adquirido tal quali cação anteriormente e sem evoluções 
expressivas num período recente. 

Por m, cabe falar da escolha pro ssional, que é 
parte da de nição da identidade ocupacional e uma op-
ção que implica, simultaneamente, a decisão por uma 
pro ssão e a abdicação de outras (Santos, 2005) e que 
pode levar em conta tanto motivações internas (interes-
ses, habilidades, vocação pessoal), quanto motivações 
externas (realidade do mercado de trabalho em termos 
de oportunidades de trabalho, status/valor social da pro-

ssão ou área de atuação e remuneração obtida pelos 
pro ssionais da área) (Gondim, Magalhães, & Bastos, 
2010). Tal escolha normalmente é feita no início da vida 
adulta, seja a partir do ingresso em uma faculdade ou na 
escolha de que carreira a pessoa irá seguir ao término da 
educação básica, ou mesmo durante os anos nais des-
sa formação. Em qualquer desses momentos, a escolha 
pro ssional é uma das decisões mais relevantes que os 
indivíduos tomam em sua vida adulta. 

Não raras vezes as pessoas atrelam suas escolhas de 
carreira a modismos da época, in uências familiares e de 
amigos ou interesse no status de determinado ofício ou na 
suposição de remuneração a ser recebida (Gondim et al., 
2010). Apesar dos resultados de pesquisa apontando maior 
realização quando a escolha pro ssional decorre da vontade 
do indivíduo de estar naquela pro ssão (interesse interno), 
muitas vezes as in uências e demandas sociais é que condu-
zem o processo de escolha pro ssional (Sales & Chamon, 
2011). Contudo, há teorias, como a de Holland (1997), que 
preveem que as pessoas acabam se aproximando de espaços 
de trabalho que tenham mais a ver com a sua personalidade; 

assim, o ambiente completaria o pro ssional, assim como o 
pro ssional completaria o ambiente.

A escolha pro ssional é um fenômeno complexo 
(Feijoo & Magnan, 2012) e a relação que a pessoa esta-
belece com a sua carreira pode ir se alterando durante a 
atuação pro ssional. No caso dos professores, Huberman 
(1989) apresenta cinco etapas consecutivas, que variam de 
pessoa para pessoa, mas que con guram algumas fases da 
carreira, a saber: (a) entrada na carreira – o pro ssional 
passa a explorar suas opções de trabalho, e percebe que 
pode sobreviver na carreira; (b) estabilização – o pro s-
sional começa a sentir que faz parte de um grupo, sente-se 
competente no exercício da sua função; (c) diversi cação 
ou questionamento – o pro ssional inicia uma fase de 
busca e de consequente experimentação de seus achados, 
passando a re etir sobre a sua prática/carreira; (d) sereni-
dade e distanciamento afetivo e/ou conservadorismo – o 
pro ssional pode passar a se conformar com a situação 
apresentada em sua pro ssão ou enveredar pelo ativismo; 
e (e) desinvestimento, recuo e interiorização – o pro ssio-
nal passa por momentos de serenidade e paz ou pode ser 
marcada por momentos de amargura e possível arrependi-
mento das escolhas realizadas. 

A respeito dessas fases da carreira dos professores, 
Gonçalves (1992) realizou um estudo em Portugal, ten-
do encontrado resultados semelhantes aos de Huberman 
(1989). Cavaco (1995), por sua vez, também considera a 
questão da experiência docente ao longo dos anos, na me-
dida eu que aponta mudanças de acordo com as fases da 
carreira e considera que os saberes pro ssionais dos do-
centes são adquiridos em experiências centradas no espaço 
escolar e que tais experiências permitem a socialização e 
moldam a identidade pro ssional docente. Considerando-
se o objetivo de pesquisa e a literatura revisada, apresen-
tam-se na próxima seção as hipóteses de pesquisa. 

Hipóteses de pesquisa

Nesta pesquisa investigou-se a percepção do desen-
volvimento pro ssional como variável dependente, tendo 
como variáveis independentes a motivação da escolha 
pro ssional (se por fatores internos ou externos), a par-
ticipação em ações de quali cação e a satisfação com o 
trabalho. Na revisão da literatura nacional e internacional 
sobre a temática, não foi encontrado nenhum estudo rela-
cionando essas três variáveis. Assim, foram estabelecidas 
três hipóteses de pesquisa que são apresentadas e breve-
mente justi cadas a seguir. 

Hipótese 1: A motivação da escolha pro ssional é predi-
tora da percepção do desenvolvimento pro ssional, sendo 
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que pessoas com motivos internos para a escolha da pro-
ssão tendem a apresentar maior percepção de desenvol-

vimento pro ssional. 
O momento da escolha pro ssional ocorre quando o 

adolescente se encontra em um período de transição, dúvi-
das e insegurança quanto à carreira que irá escolher (Dias 
& Soares, 2012), e muitas vezes é feita uma escolha que 
não é avaliada futuramente pelo próprio indivíduo como 
sendo a mais adequada. Quando os motivos para a escolha 
são externos, há uma chance maior de que a pessoa venha 
a ter menor identi cação com a pro ssão (Gondim et al., 
2010). Diante do exposto, seria de se imaginar que com 
uma escolha pro ssional motivada por fatores externos a 
pessoa também viesse a apresentar menor desenvolvimen-
to pro ssional. 

Hipótese 2: Participação em ações de quali cação pro s-
sional prediz a percepção do desenvolvimento pro ssio-
nal, sendo que pessoas que participaram de mais ações 
de quali cação nos últimos cinco anos percebem também 
maior desenvolvimento pro ssional. 

O mercado de trabalho espera cada vez mais que os 
pro ssionais se capacitem continuamente, sendo crescen-
te o aumento das exigências de quali cação pro ssional 
no mercado de trabalho (Dias & Soares, 2012). O próprio 
conceito de desenvolvimento pro ssional traz embutido 
em seu signi cado o processo de aprendizagem e de cres-
cimento que tanto pode decorrer de ações formais quan-
to informais de aprendizagem voltada para o trabalho 
(Mourão, Monteiro, & Viana, 2014). E é fato que pessoas 
com menos investimento em quali cação costumam apre-
sentar maior di culdade para conseguir uma colocação 
no mercado de trabalho (Gonçalves & Coimbra, 2007). 
Portanto, seria de se esperar que aqueles que participam 
demais ações – sistematizadas ou autodidatas – de qua-
li cação pro ssional percebessem, em si mesmos, maior 
grau de desenvolvimento pro ssional. 

Hipótese 3: Satisfação no trabalho é preditora da per-
cepção do desenvolvimento pro ssional, sendo que pes-
soas com mais percepção de satisfação também percebem 
maior desenvolvimento pro ssional. 

Estudos têm mostrado a existência de uma relação 
entre ações de quali cação/treinamento e a satisfação no 
trabalho (Campos &Malik, 2008). Considerando que as 
ações de desenvolvimento pro ssional são normalmente 
de iniciativa do próprio docente ou de adesão do mes-
mo às propostas feitas pela escola ou pela Secretaria de 
Educação, seria de se esperar que professores mais satis-
feitos com o trabalho apresentassem maior percepção de 
desenvolvimento pro ssional. 

Método

Participantes

O segmento escolhido para a presente pesquisa foi 
de professores que atuam nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental de instituições educacionais, públicas e 
privadas de quatro cidades uminenses, nomeadamente: 
Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. 
A amostra da pesquisa foi de conveniência, levando-se 
em conta a disponibilidade de participação dos pesqui-
sados. A condição de entrada da presente pesquisa era 
ter no mínimo dois anos de pro ssão – já que uma das 
variáveis do estudo era a percepção de desenvolvimento 
pro ssional – e a concordância em assinar o termo de 
consentimento livre e esclarecido. A condição de saída 
era a falta de preenchimento de 15% ou mais dos itens 
do questionário. 

Considerando esses critérios, aamostra abrangeu 266 
docentes, sendo 121 da rede pública e 134 da rede priva-
da e 11 professores que atuam simultaneamente nas duas. 
O tamanho da amostra respeitou o requisito mínimo de 
dez sujeitos por item, considerando-se cada um dos ins-
trumentos pesquisados (Hair, Black, Babin, Anderson, & 
Tatham, 2009). A amostra foi predominantemente de mu-
lheres (96,2%), o que era esperando tendo em vista o per l 
feminino que caracteriza o corpo docente no primeiro seg-
mento do ensino fundamental. A idade dos respondentes 
variou de 20 a 67 anos, com média de 38,7 anos (desvio-
-padrão de 10,2 e moda de 34 anos). A escolaridade con-
cluída pelos professores foi diversi cada –com predomí-
nio do nível superior, embora tivessem participantes desde 
o ensino médio/curso normal (22,3%) até a pós-graduação 
lato sensu (30,7%), ou stricto sensu(2,3%).

O tempo de trabalho na carreira docente distribuiu-
-se entre 2 a 20 anos (74,8%), com média de 15 anos 
(desvio-padrão de 9,6 e moda de 10 anos) e cerca de um 
terço dos professores (32,3%) trabalha em mais de uma 
escola. Vale observar que o tempo de trabalho na escola 
atual foi muito menor com média de 7,6 anos (desvio-
-padrão de 7,1 e moda de apenas 2 anos). A carga horária 
semanal média foi de 30,6 horas (desvio-padrão de 13,9 
horas), sendo que 20,5% trabalham 20 horas por semana 
e 28,7% trabalham 40 horas (que corresponde ao valor 
modal das respostas). 

Em relação ao vínculo, o número de contratos tempo-
rários foi baixo, pois 96,6% dos participantes tinham con-
trato de trabalho efetivo. Um de cada cinco professores 
ocupava algum cargo de coordenação, enquanto a maioria 
estava exclusivamente em sala de aula (79,1%). A amostra 
contemplou professores de escolas de tamanhos distintos, 



Viana, V. R., & Mourão, L. (2016). Desenvolvimento pro ssional no ensino fundamental

59

sendo a maior parte de escolas comaté 50 funcionários 
(65,8%), embora algunsparticipantes fossem provenientes 
de escolas com mais de 100 funcionários (14,7%). 

Instrumentos

A presente pesquisa adotou um instrumento no qual 
foram incluídas escalas relativas às quatro variáveis pes-
quisadas: percepção do desenvolvimento pro ssional, 
motivação para a escolha pro ssional, satisfação com o 
trabalho e participação em ações de quali cação pro ssio-
nal. Também foi incluída uma parte de dados sociodemo-
grá cos para caracterização da amostra. 

O instrumento de mensuração da motivação para a 
escolha pro ssional foi criado por Gondim et al. (2010) 
para um estudo com psicólogos, tendo sido adaptado 
para esta pesquisa, considerando-se o contexto escolar/
docente. O questionário incluiu questões relativas tan-
to à escolha pro ssional quanto à percepção atual que o 
docente tem de sua pro ssão. O instrumento continha6 
itens mensurados a partir de escalas do tipo Likert de cin-
co pontos, que variava de 1 “não in uenciou nada” a 5 
“in uenciou totalmente”. A proposta da medida era iden-
ti car aspectos que in uenciaram tal escolha (interesses, 
habilidades, vocação pessoal, realidade do mercado de 
trabalho (oportunidades de trabalho), status/valor social 
da pro ssão ou área de atuação e remuneração obtida pe-
los pro ssionais da área). 

A análise da matriz de correlações e as cargas fato-
riais provenientes da análise fatorial exploratória desta es-
cala indicaram a exclusão de três itens relativos aos moti-
vadores intrínsecos, restando outros três que compuseram 
a versão nal do instrumento sobre possíveis motivações 
extrínsecas da escolha pro ssional docente (realidade do 
mercado de trabalho, status/valor social da pro ssão e re-
muneração recebida pelos pro ssionais da área). Com a 
retenção dos três itens, a escala conseguiu explicar 50,1% 
da variância da escolha pro ssional, com grau de dedig-
nidade aceitável (Alpha de Cronbach = 0,72) e cargas fa-
toriais elevadas (entre 0,77 e 0,85).

Em relação ao desenvolvimento pro ssional, op-
tou-se por utilizar a escala de percepção evolutiva do 
desenvolvimento pro ssional, resultante da compara-
ção entre o momento atual e o momento de ingresso na 
carreira docente. A Escala de Percepção Evolutiva do 
Desenvolvimento Pro ssional – EPEDP (Mourão, Porto, 
& Puente-Palacios, 2014) contém 13 itens, associados a 
uma escala de respostas de cinco pontos, na qual 1 sig-
ni ca “nenhum preparo” e 5 revela que o pro ssional se 
considera totalmente preparado. Nessa escala, o respon-
dente foi solicitado a oferecer duas respostas a cada item: 

uma para a sua percepção de preparo quando começou a 
trabalhar e outra para o grau de preparo atual. Assim, o 
escore de cada item foi calculado a partir da subtração 
dos valores das respostas relativas ao desenvolvimento 
pro ssional no momento de início da carreira daqueles 
valores apontados como de desenvolvimento atual, ou 
seja, valores atuais menos valores iniciais.

A estrutura da escala no estudo original foi de um 
único fator capaz de explicar 58% da variância da percep-
ção evolutiva do desenvolvimento pro ssional. As cargas 
fatoriais dos 13 itens variaram de 0,62 a 0,84 e o grau de 
precisão foi de 0,94 (Alpha de Cronbach). Os resultados 
encontrados no presente estudo diferiram um pouco dos 
apresentados por Mourão, Porto e Puente-Palacios (2014), 
uma vez que a escala apresentou-se como bifatorial. Os 
fatores encontrados e seus principais indicadores foram: 
Fator 1 – Desenvolvimento Técnico (quatro itens), com 
cargas entre 0,63 a 0,93 e Alpha de Cronbach de 0,84; e 
Fator 2 – Desenvolvimento Relacional (três itens), com 
cargas entre 0,58 e 0,81 e Alpha de Cronbach de 0,83. 

O instrumento de mensuração da participação em 
ações de quali cação pro ssional subdividia-se em 
duas partes. Na primeira os professores respondiam so-
bre as oportunidades de quali cação sistematizadas que 
tiveram nos últimos cinco anos, a partir de cursos de 
extensão, de graduação, participações em seminários e 
congressos e também ações de capacitação na escola. 
A segunda parte diz respeito às estratégias de quali -
cação autodidatas (como leitura de periódicos, livros, 
conversas com pro ssionais da área) que realizaram no 
mesmo período e um campo aberto para outras estraté-
gias de quali cação, que poderiam ser apontadas pelos 
respondentes.

A Escala de Satisfação no Trabalho (Silva, 2008) de-
veria ser respondida em escala tipo Likert, variando de 1 
(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). A escala 
tem estrutura unifatorial. A consistência interna deste fa-
tor, calculada por meio do coe ciente Alfa de Cronbach, 
foi igual a 0,89 no estudo original e 0,91 na presente pes-
quisa, indicando bom índice de precisão. Nesta pesquisa o 
fator único explicou 73% da variância total do instrumen-
to e todos os itens apresentaram cargas fatoriais superiores 
a 0,80. A medida é composta por cinco itens (e.g., “Meu 
emprego atual atende àquilo que sempre desejei” e “Se eu 
tivesse que escolher um emprego, eu escolheria o meu”).

Procedimentos de coleta de dados

Os dados foram coletados em escolas públicas e pri-
vadas do Estado do Rio de Janeiro, que autorizaram for-
malmente a realização da pesquisa. A aplicação foi feita 
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individualmente, utilizando-se questionários impressos. O 
tempo de aplicação foi livre, com tempo médio de preen-
chimento de 15 minutos. 

Foi garantido o sigilo das respostas individuais, as 
quais foram analisadas de forma agrupada. Os docentes 
pesquisados assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, como condição para participação e o projeto 
de pesquisa foi cadastrado na Plataforma Brasil e aprovado 
por um Comitê de Ética (CAAE: 18678913.0.0000.5289). 

Procedimentos de análise de dados

A análise de dados contemplou estatísticas des-
critivas e inferenciais, realizadas por meio do software 
Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, versão 
21.0. Antes da realização das análises foi feita a limpeza 
do banco de dados com o objetivo de identi car possíveis 
valores incorretos na digitação dos dados, bem como a 
presença de dados omissos (missing values). Foram exa-
minadas as distribuições univariadas por meio de métodos 
grá cos (boxplot) e numéricos (medidas de simetria) com 
o objetivo de avaliar normalidade, homogeneidade de va-
riância e a presença de dados extremos (outliers), desvios-
-padrões acima ou abaixo da média ou que apresentassem 
valores acima dos valores máximos permitidos nos parâ-
metros da Distância Mahalanobis (para uma pesquisa com 
cinco variáveis e com p ≤ 0,05). 

Antes de realizar a regressão foram também ava-
liadas, além da normalidade (já mencionada), a homo-
geneidade de variância, a multicolinearidade e a análise 
de resíduos. No que diz respeito ao efeito preditivo da 
motivação da escolha pro ssional, e da participação em 
ações de quali cação pro ssional e satisfação no traba-
lho sobre a percepção de desenvolvimento pro ssional, 
foram criadas as hipóteses de que a escolha por motivos 
internos, a participação em ações de quali cação pro s-
sional e a satisfação no trabalho in uenciariam positi-
vamente o desenvolvimento pro ssional. A seguir serão 
apresentados os resultados dos testes de cada uma dessas 
hipóteses. Para a análise das correlações, considerou-se 
a classi cação de Miles e Shevlin (2001) que consideram 
correlações baixas as de valores abaixo de 0,30; modera-
das entre os valores de 0,31 a 0,50 e altas aquelas acima 
de 0,50.

Resultados

Na análise preliminar do banco de dados foram iden-
ti cados 1,5% de valores faltosos. Como não foi identi -
cado nenhum padrão na distribuição dos mesmos, optou-
-se pela substituição pela média. Não foram encontrados 

outliers univariados muito in uentes, e em relação aos ou-
tliers multivariados, foram identi cados um total de três 
casos (1,1% da amostra total), os quais foram excluídos 
das análises.

Duas variáveis (desenvolvimento pro ssional e 
oportunidades de quali cação pro ssional) apresentaram 
ligeira assimetria no que diz respeito à normalidade, sendo 
considerado o escore z para simetria (simetria/erro padrão 
de medida da simetria) maior que 1,96 (Hair et al., 2009). 
Foram tentadas transformações nessas variáveis: re e-
xão, raiz quadrada e logaritmo, esta última com alguma 
melhoria dos indicadores de simetria. Considerando que 
os problemas de simetria e de curtose eram pouco relevan-
tes e que a transformação das variáveis produziu resulta-
dos modestos, optou-se por manter as variáveis originais 
na análise de dados.

A análise de resíduos mostrou que a distribuição dos 
mesmos é regular, sem identi cação de variância cons-
tante (homocedasticidade) ou de correlação entre os er-
ros. Em relação à multicolinearidade, não foi encontrada 
correlação alta entre as variáveis independentes. O teste 
de colinearidade não apresentou valores de VIF acima 
de cinco e nem valores de tolerância abaixo de 0,1, e o
condition index indicou que as variáveis do modelo não 
apresentariam problemas de colinearidade se cassem 
juntas como variáveis independentes no mesmo modelo. 
Assim, nalizada a parte de análises preliminares, passou-
-se para o teste das hipóteses de pesquisa.

A Hipótese 1 previa que a escolha pro ssional seria 
uma variável preditora da percepção de desenvolvimento 
pro ssional, pressupondo-se que quanto mais a escolha 
tivesse sido feita com base em motivos internos, maior 
seria a percepção de desenvolvimento pro ssional. Já a 
Hipótese 2 considerava que quanto mais oportunidades de 
quali cação o professor tivesse, maior seria a sua percep-
ção de desenvolvimento pro ssional. Por m, a Hipótese 
3 considerava que professores mais satisfeitos com o seu 
trabalho tenderiam a perceber maior desenvolvimento ao 
longo da carreira. 

As análises das correlações bivariadas mostraram 
que a motivação interna para a escolha pro ssional não 
teve correlação signi cativa com a percepção de desen-
volvimento pro ssional (r = 0,02; p = 0,78). Já a quali -
cação autodidata (leitura de periódicos, livros, conversas 
com pro ssionais da área etc.) teve correlação positiva e 
moderada com o desenvolvimento pro ssional (r = 0,49; 
p < 0,01), enquanto a quali cação sistematizada não teve 
correlação signi cativa (r = 0,06; p = 0,35). Por m, a 
satisfação com o trabalho apresentou correlação positiva 
e baixa com a percepção de desenvolvimento pro ssional 
(r = 0,28; p < 0,01), 
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Para a testagem de o quanto a motivação interna para 
a escolha, a participação em ações de quali cação e a sa-
tisfação com o trabalho conjuntamente contribuíam para 
explicar a percepção de desenvolvimento pro ssional foi 
feita uma análise de regressão stepwise, incluindo as três 
variáveis independentes e a percepção de desenvolvimen-
to pro ssional como variável dependente. Os resultados 
da regressão con rmam aqueles que foram obtidos na 
correlação, pois somente a satisfação com o trabalho e a 
quali cação pro ssional autodidata relacionaram-se ao 
desenvolvimento pro ssional, explicando 28% de sua va-
riância (Tabela 1). 

Variáveis B sr2 β p
Constante 2,77 0,15 0,01
Satisfação 0,15 0,04 0,24 0,01
Quali cação autodidata 0,27 0,03 0,47 0,01

Média = 4,06                                                DP = 0,62 F = 45,10
R = 0,54                                    R2 = 0,29 R2 ajust. = 0,28

Tabela 1
Regressão stepwise relativa à percepção de desenvolvi-
mento pro ssional

Discussão

A Hipótese 1 a rmava que a motivação para a escolha 
pro ssional é preditora da percepção do desenvolvimento 
pro ssional, sendo que pessoas com motivos internos para 
a escolha da pro ssão tenderiam a apresentar maior per-
cepção de desenvolvimento pro ssional. Essa hipótese foi 
refutada. Embora a escolha pro ssional voltada para mo-
tivos externos reduza as chances de identi cação futura 
com a pro ssão (Gondim et al., 2010), a motivação intrín-
seca para a escolha pro ssional não atuou como preditora 
do desenvolvimento pro ssional. 

De acordo com a teoria de Holland (1997), as pessoas 
tendem a aproximar-se de espaços de trabalho que tenham 
mais a ver com a sua personalidade e o ambiente completa 
o pro ssional, assim como o pro ssional completa o am-
biente. Nesse sentido, é possível que mesmo realizando 
uma escolha pro ssional voltada para motivos externos, o 
pro ssional venha a modi car a sua visão sobre a pro s-
são ao longo dos anos, pois estando nela a pessoa pode ir 
adquirindo comportamento de engajamento. Isso reforça a 
ideia de que a escolha pro ssional é um fenômeno com-
plexo (Feijoo & Magnan, 2012) e que as pessoas, assim 
como o trabalho, estão em constante mudança. Portanto, 
nem sempre uma escolha feita em um dado momento da 

vida permanecerá como adequada em outro momento e 
contexto de atuação pro ssional. Isso pode contribuir para 
a explicação de porque os motivos da escolha pro ssional 
não in uenciaram o desenvolvimento futuro dos docentes.  

A Hipótese 2 a rmava que a participação em ações 
de quali cação pro ssional era variável preditora da 
percepção do desenvolvimento pro ssional, sendo que 
pessoas com mais participação em ações de quali cação 
pro ssional perceberiam também maior desenvolvimento 
pro ssional. Essa hipótese foi parcialmente con rmada, 
uma vez que apenas as oportunidades de quali cação au-
todidatas contribuíram para explicar a percepção de de-
senvolvimento pro ssional. 

O conceito de desenvolvimento pro ssional traz em-
butido em seu signi cado o processo de aprendizagem e 
de crescimento que pode decorrer tanto de ações formais 
quanto informais de aprendizagem voltada para o trabalho 
(Mourão, Porto, & Puente-Palacios, 2014). Contudo, os 
resultados deste estudo mostram que as ações sistematiza-
das de quali cação (cursos de extensão, de treinamento e 
formação ofertados na escola, seminários e congressos e 
grupos de estudos presenciais e on-line) não contribuíram 
para explicar a percepção que os docentes têm de seu de-
senvolvimento pro ssional. 

Por um lado, ca o questionamento se essas ativida-
des sistematizadas de quali cação, eram adequadas para 
o desenvolvimento deste público-alvo. Por outro lado, é 
importante considerar que as ações de quali cação auto-
didata contribuíram para explicar a percepção de desen-
volvimento pro ssional. Tal resultado vai ao encontro dos 
resultados obtidos por Forte e Flores (2012),que mostram 
que o desenvolvimento pro ssional tende a ser maior 
quando os docentes realizam formações que aliam a par-
tilha de ideias e a troca de experiências. As iniciativas de 
quali cação autodidata também preveem algum nível de 
interação, quando, por exemplo, a pessoa decide conver-
sar com outros pro ssionais acerca dos desa os da atua-
ção na área.

A pesquisa con rma também os achados de Evers, 
Van der Heijden, Kreijns e Gerrichhauzen (2010), que 
apontaram que as atividades de aprendizagem no local 
de trabalho têm um impacto maior na experiência pro s-
sional do que atividades tradicionais de treinamento. O 
estudo dos autores estava voltado para a aprendizagem 
em redes sociais, que também pode ser uma estratégia de 
aprendizagem autodidata. 

Ainda é preciso considerar os achados de Murtaza 
(2010) de que mudanças no desenvolvimento pro ssio-
nal con guram um processo lento, mas que o fortaleci-
mento da aprendizagem contínua nas escolas, com espa-
ço de re exão sobre as práticas, pode ser um poderoso 
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instrumento de desenvolvimento pro ssional. Essa con-
clusão sugere que as ações de quali cação podem demorar 
mais tempo para serem percebidas como desenvolvimento 
pro ssional. 

Vale também atentar para a ponderação feita por 
Akkari e Silva (2009) de que a formação e o desen-
volvimento pro ssional são cobrados pelas esferas 
públicas e privadas, mas que a busca por quali cação 
de maneira autodidata ca a cargo do professor. Nesse 
sentido, os docentes desempenham papel ativo na bus-
ca da quali cação autodidata, o que pode in uenciar a 
percepção dos mesmos acerca de seu desenvolvimen-
to pro ssional. Assim, esses resultados sugerem que 
a percepção de desenvolvimento pro ssional é maior 
quando há uma motivação intrínseca para a quali ca-
ção, revelada na seleção de temas para aprendizado
pessoalmente signi cativos.

Além disso, a própria atuação no mercado de trabalho 
e o tempo de experiência contribuem para o desenvolvi-
mento pro ssional (Mourão, Monteiro, & Viana, 2014) e 
pessoas com menos investimento na área costumam apre-
sentar maior di culdade para conseguir uma colocação 
no mercado de trabalho (Gonçalves & Coimbra, 2007). 
Portanto, seria de se esperar que aqueles que adotam uma 
atitude de protagonismo na sua quali cação pro ssional 
percebam maior grau de desenvolvimento. 

O resultado obtido no teste desta hipótese também 
pode ser explicado pelo fato de as formações para os 
professores serem muito pontuais, pois de acordo com 
Jacobbe e Horton (2012) as oportunidades de quali ca-
ção oferecidas esporadicamente aos professores pouco 
contribuem para o seu desenvolvimento pro ssional. 
Ao contrário de atividades pontuais de formação, os do-
centes necessitam de atividades contínuas de desenvol-
vimento pro ssional, prática re exiva e autoavaliação 
(Patra,Gogoi, &Lenka, 2013).

Por m, vale lembrar que, quando a pessoa apren-
de por si mesma, o processo de aprendizagem costuma 
demandar maior tempo (Camillis & Antonello, 2010). 
Nesse sentido, é possível que o maior tempo, envolvi-
mento, dedicação e apropriação investidos nessas estra-
tégias autodidatas aumente a percepção que os docen-
tes têm de seu desenvolvimento pro ssional, o que não 
ocorreria da mesma forma quando os professores parti-
cipam das ações de capacitação que lhes são oferecidas 
na escola.

A terceira hipótese deste estudo previa que a satis-
fação no trabalho atuaria como preditora da percepção 
do desenvolvimento pro ssional, sendo que pessoas 
com mais percepção de satisfação também perceberiam 
maior desenvolvimento pro ssional. Essa hipótese foi 

con rmada.  Esse resultado já era esperado porque existe 
uma relação entre ações de quali cação/treinamento e a 
satisfação no trabalho (Campos &Malik, 2008). 

A relação entre satisfação no trabalho e desenvol-
vimento pro ssional também é con rmada no estudo de 
Pedro e Peixoto (2006), que apresentam um conjunto 
de sete diferentes momentos ou etapas da carreira do-
cente com correlações entre tais etapas e a satisfação 
pro ssional dos professores. Na mesma linha, Lopes 
(2001) con rma que a satisfação com o trabalho ten-
de a ser mais elevada nos professores mais velhos e
mais experientes.

Considerações Finais

Tem sido crescente a preocupação com o desenvolvi-
mento pro ssional de professores e com a satisfação dos 
mesmos com o seu trabalho, por se considerar nefastas as 
consequências de um desenvolvimento baixo ou da insa-
tisfação dos docentes com seu ofício, o que pode impac-
tar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. O 
presente trabalho teve por objetivo investigar um modelo 
de predição da escolha pro ssional, da quali cação pro-

ssional e da satisfação no trabalho sobre a percepção de 
desenvolvimento pro ssional de professores do primeiro 
segmento do ensino fundamental.

Três foram as principais conclusões resultantes des-
te estudo, a saber: 1. a escolha pro ssional não prediz a 
percepção do desenvolvimento pro ssional, pois os mo-
tivos internos ou externos para a escolha da pro ssão não 
afetam a percepção de desenvolvimento; 2. a quali cação 
pro ssional a partir de ações formais e planejadas não pre-
diz a percepção do desenvolvimento pro ssional, mas as 
oportunidades de quali cação pro ssional autodidata são 
preditoras positivas do desenvolvimento pro ssional; e 3. 
a satisfação no trabalho é preditora da percepção do de-
senvolvimento pro ssional, sendo que pessoas com mais 
percepção de satisfação também percebem maior desen-
volvimento pro ssional.

As contribuições que esse trabalho tem a oferecer 
podem ser divididas em duas partes: a teórica e a práti-
ca. Como contribuição teórica, o modelo testado aponta 
que as estratégias autodidatas explicam a percepção de 
desenvolvimento pro ssional de professores do primei-
ro segmento do ensino fundamental, o que não acontece 
com oportunidades de quali cação formais (cursos de 
extensão, formação no ambiente de trabalho, participa-
ções de grupos de estudo em programas de formação 
continuada). Além disso, foi identi cado que o fato de 
o processo de escolha da pro ssão ter sido motivado por 
motivos internos ou externos também não in uencia a 
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percepção futura de desenvolvimento pro ssional. Como 
não tinha sido identi cado na literatura revisada nenhum 
estudo com tais variáveis, esta pode ser uma contribui-
ção para ampliar o conhecimento que se tem sobre de-
senvolvimento pro ssional docente. 

Como contribuição para os pro ssionais que atuam 
na área, os resultados da presente pesquisa permitem fazer 
algumas recomendações, a saber: 1. re exão e avaliação 
sistemática das atividades de quali cação oferecidas pelas 
secretarias de educação e pelas escolas, uma vez que os 
professores não as associam com o seu desenvolvimen-
to pro ssional; 2. incentivo às estratégias autodidatas de 
aprendizagem, como complemento ao processo de quali-

cação pro ssional, com suporte formal e incentivo das 
instituições para esse tipo de estratégia, como por exem-
plo, a destinação de carga horária para estudo e a organi-
zação de grupos de compartilhamento das aprendizagens 
resultantes das estratégias autodidatas; e 3. identi cação 
de formas de aumentar a satisfação no trabalho dos profes-
sores do primeiro segmento do ensino fundamental, uma 
vez que tal satisfação é uma das preditoras da percepção 
de desenvolvimento pro ssional.

Apesar das contribuições deste estudo, o mesmo 
também apresenta algumas limitações que não podem ser 
desconsideradas. As principais limitações desta pesquisa 
seriam: o fato de a pesquisa ter sido realizada somente 

dentro do Estado do Rio de Janeiro e o uso exclusivo de 
variáveis perceptuais, aumentando o risco de viés por ter 
somente medidas baseadas em autorrelato. Por um lado, 
há uma relevância em conhecer a percepção que os do-
centes têm de seu desenvolvimento pro ssional, tanto pela 
re exão que este processo enseja, quanto pela valorização 
da subjetividade do processo de autoavaliação. Por outro 
lado, é preciso considerar que a percepção dos docentes 
pode ser distinta do que seria resultado de uma avaliação 
externa. Nesse sentido, o docente pode considerar que se 
desenvolveu mais do que o que de fato ocorreu ou pode 
ser justamente o contrário, ele pode ter uma percepção 
aquém do desenvolvimento efetivamente obtido. Assim, 
seria interessante que outras pesquisas incluíssem múlti-
plas fontes de avaliação do desenvolvimento pro ssional 
dos docentes, com uma análise de resultados a partir da 
triangulação das fontes.

Com base nos resultados e nas limitações encon-
tradas, sugere-se uma agenda de pesquisa que inclua: 
a identi cação pro ssional como possível antecedente 
do desenvolvimento pro ssional; a ampliação da amos-
tra da pesquisa com professores do primeiro segmen-
to do ensino fundamental com cobertura nacional; e a 
utilização de indicadores de quali cação e de desen-
volvimento pro ssional que não sejam baseados em
medidas perceptuais.
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