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Resumo 

   
A identidade profissional do professor diz respeito aos processos que contribuem para a 
definição de um conjunto de conhecimentos, atitudes e valores que orientam a sua prática. 
Entender a construção dessa identidade implica conhecer trajetórias de vida, escolhas pessoais 
e profissionais e distintos processos de socialização. Desse modo, este artigo foi orientado 
pelo objetivo de compreender os motivos que levaram professores universitários a escolherem 
a docência como profissão.  Para tanto, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 
oito professores do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe. Foi 
possível constatar que a escolha da profissão nem sempre foi motivada por uma afinidade 
com a função de ensinar. Entretanto, verificou-se que o fato de a docência não ter sido a 
profissão almejada na juventude dos entrevistados não se constituiu em fator determinante 
para a identificação com a mesma.  

 

Abstract 

   
The teacher professional identity concerns the processes that contribute to the definition of a 
set of knowledge, attitudes and values that guide their practice. Understanding the 
construction of this identity implies knowledge of life trajectories, personal and professional 
choices and different processes of socialization. Thus, this article was guided by the goal of 
understanding the reasons that led academics to choose teaching as a profession. Thus, we 
conducted semi-structured interviews with eight professors of Biological Sciences, Federal 
University of Sergipe. It was found that the choice of profession was not always motivated by 
an affinity with the function of teaching. However, it was found that the fact that the teaching 



profession was not desired in the youth of the respondents was not a determining factor to 
identify with it. 

 

 

 

Introdução 

O trabalho docente é uma prática educativa, logo acontece mediante uma interação 

entre seres humanos e, por conta disso, possui algumas peculiaridades. De acordo com Tardif 

& Lessard (2005, p. 8), a docência é “[...] uma forma particular de trabalho sobre o humano, 

ou seja, uma atividade em que o trabalhador se dedica ao seu “objeto” de trabalho, que é 

justamente um outro ser humano, no modo fundamental da interação humana”.  

Sendo o trabalho docente uma forma de intervir na realidade social, é de fundamental 

importância ter conhecimento de como os professores são formados para atuarem nos 

distintos níveis de ensino (fundamental, médio e superior). O Artigo 62 da LDB 9.394/96 

apresenta as exigências para que um indivíduo esteja habilitado a lecionar no Ensino 

Fundamental e Médio: 

A formação de docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidade e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
Ensino Fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.  

Quanto à docência no Ensino Superior, o Artigo 66 da LDB 9.394/96 define os critérios 

para o profissional atuar nesse nível de ensino: 

A preparação para o exercício do Magistério Superior far-se-á em nível de 
pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 
Parágrafo único: o notório saber, reconhecido por universidade com curso de 
doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico (LDB 
9.394/96, Art. 66). 

Segundo tal artigo, para lecionar no Ensino Superior, é preciso possuir uma formação 

em cursos de pós-graduação, de preferência stricto sensu. Porém, verifica-se que não há 

referência a uma formação específica voltada para o campo do ensino na legislação citada.  

Tendo em vista o que foi apresentado, vale ressaltar que a aula é uma construção 

cultural resultante da dinâmica entre os seus atores centrais - docentes e discentes. Dessa 



forma, mesmo os professores que acreditam bastar o conhecimento de um conteúdo 

específico para saber ensiná-lo precisam definir estratégias para organizar seu trabalho. Sendo 

assim, conforme Pimenta e Anastasiou (2010), o saber pedagógico que muitas vezes não é 

critério para o ingresso do docente na instituição de Ensino Superior passa a ser exigido no 

cotidiano da sala de aula à medida que o professor precisa planejar sua prática, definir 

objetivos, metodologias e formas de avaliação. 

Nesse sentido, as autoras supracitadas afirmam que o professor universitário, na 

maioria das vezes, aprende a sê-lo no cotidiano da aula, mediante um processo de 

socialização, em parte intuitiva ou mesmo seguindo a rotina dos seus colegas de trabalho mais 

experientes.  

Essa discussão aponta para a problemática do professor do Ensino Superior no que se 

refere à sua identidade profissional, ou seja, como este indivíduo aprende a ser professor. 

Portanto, analisar a constituição da identidade profissional docente implica compreender 

como o professor estabelece suas relações com a profissão, evidenciando como ele se vê e se 

sente sendo professor. 

De acordo com Libâneo (2002), a identidade profissional diz respeito aos processos 

que contribuem para a definição de um conjunto de conhecimentos, atitudes e valores que 

orientam a sua prática. São esses processos que estruturam as maneiras como o professor 

assume e representa a sua profissão.  

Nessa perspectiva, a construção da identidade do professor é um processo que envolve 

sucessivas socializações. Socializar-se, para Dubar (2005), é assumir o sentimento de 

pertencimento a um grupo, adotando individualmente as atitudes e comportamentos do grupo 

ao qual se deseja pertencer e ser reconhecido. Assim, a identidade é construída sob a 

influência de um determinado contexto histórico e cultural, onde o professor se desenvolve 

profissionalmente no processo de interação entre a dimensão subjetiva, a qual implica a 

imagem que se tem de si mesmo, e a dimensão objetiva que compreende a imagem que o 

Outro faz ou espera de você. 

Cabe ressaltar que a identidade profissional não é algo que possa ser transmitido e 

absorvido, uma vez que se trata de um processo inacabado e contínuo no qual ocorrem 

transformações que acompanham o movimento da realidade socialmente construída, 

desencadeando mudanças nas histórias pessoais e profissionais do professor, bem como nas 

diferentes relações estabelecidas em sua trajetória de vida. 

Segundo Dubar (2005), alguns acontecimentos na vida social dos indivíduos possuem 

grande importância na construção de sua identidade profissional, tais como: a escolha da 



profissão, a saída do sistema escolar (e consequente confrontação com o mercado de trabalho) 

e o processo formativo. Esses eventos possuem implicações marcantes na formação de uma 

identidade básica inicial a partir da qual se delineará uma trajetória de emprego e a projeção 

da vida pessoal. É importante destacar que o processo formativo possibilita incorporar saberes 

necessários à estruturação das relações com o trabalho e com a futura carreira profissional. 

Nesse sentido, é necessário compreender em que consistem os saberes docentes e de que 

forma estes revelam aspectos de uma identidade profissional. 

As pesquisas sobre o desenvolvimento da identidade docente são relativamente 

recentes no Brasil e tais estudos se restringem ainda mais quando se remetem à identidade do 

professor do Ensino Superior, pois, de acordo com Morosini (2001), esta não é uma área de 

sólida produção científica. Até pouco tempo, não se questionava as práticas dos professores 

universitários. É a partir da reflexão dos próprios professores sobre sua atuação e sobre as 

condições de produção das mesmas que o estudo da docência universitária vem conquistando 

espaço na produção científica do país. Contudo, ainda há muito a ser compreendido quando se 

trata dos processos constitutivos da docência universitária.  

Nessa perspectiva, apresento, neste trabalho, uma parte dos resultados obtidos 

mediante uma pesquisa realizada no período compreendido entre 2010/2012 que culminou em 

uma dissertação de mestradoii. O principal objetivo de tal pesquisa foi compreender como 

ocorre a constituição da identidade profissional do professor do Ensino Superior tendo como 

referência os professores do curso de Ciências Biológicas da UFS.  

Dessa forma, neste artigo apresento os resultados obtidos mediante a necessidade de 

compreender os motivos que levaram os atuais professores universitários à escolha pela 

profissão docente.  Para tanto, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com oito 

professores do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe. Tal amostra 

foi definida de acordo com alguns critérios pré-estabelecidos tais como: fazer parte do quadro 

de professores efetivos do Departamento de Biologia no ano de 2011, ministrar aulas para as 

turmas de licenciatura no curso de Biologia, atuar há mais de cinco anos na instituição e 

possuir menos de trinta anos de atuação docente na instituição. As entrevistas com estes oito 

professores foram gravadas e, posteriormente, transcritas para que, então, pudessem ser 

analisadas.   

 

A docência como futura profissão  

 



A escolha da profissão é um momento importante na vida do indivíduo, pois é quando 

ocorre uma projeção do futuro em que o trabalho vai possibilitar ou não realizar suas 

expectativas. De acordo com Tardif (2010), muitos fatores podem estar envolvidos nessa 

decisão, tais como o contexto familiar, a influência de antigos professores, as oportunidades 

de escolha dentro de uma determinada realidade socioeconômica e a afinidade com os objetos 

centrais da profissão. 

Para cinco dos oito professores entrevistados, a escolha pela atividade docente não foi 

motivada, a priori, por uma afinidade com a profissão de professor. Outros fatores tiveram 

forte influência na tomada dessa decisão.  

No que diz respeito às limitações impostas pelo contexto no qual está inserido, o 

Professor I destaca que a sua escolha por um curso profissionalizante voltado para o ensino 

foi mais influenciada pelas possibilidades do momento do que pela sua afinidade com a 

docência:  

Eu sou da época que tinham duas formações: o Científico e o Magistério. Eu 
queria fazer o Científico, queria uma carreira voltada mais para a pesquisa. 
Eu já tinha uma ideia, mais ou menos, do que queria. Mas trabalhava num 
sítio, numa fazenda, então fiz o Magistério e dei aula no primeiro aninho 
[...]. Durante um ano fui professor do primário. Essa foi minha primeira 
experiência como professor. Então, depois disso, fui para São Paulo atrás de 
emprego, trabalhar e estudar [...] (Professor I). 

Esse professor residia na zona rural e trabalhava com atividades agropecuárias. No 

entanto, desejava exercer outra profissão e por isso deu prosseguimento aos seus estudos. Por 

ele, teria cursado o “Científico” que equivale, nos dias atuais, ao Ensino Médio, isso lhe 

permitiria ingressar em uma faculdade. Porém, o contexto no qual ele estava inserido não lhe 

proporcionou essa oportunidade e o Professor I fez o que estava dentro de suas possibilidades 

naquele momento que era o Curso Normal. Tal curso habilitava o indivíduo a lecionar nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental. Realizar esta formação não almejada se configurava 

como uma oportunidade de, mais tarde, poder buscar o que realmente ele desejava como 

profissão. 

Assim, segundo Mello (2000), no decorrer de seu processo histórico, a carreira 

docente tem se configurado como uma oportunidade profissional para as camadas mais 

populares. Para a autora, isso tem acontecido porque, além de ser um curso com um número 

elevado de vagas, tanto nas instituições públicas quanto privadas, é uma profissão que 

desperta pouco interesse nos jovens de famílias mais abastadas devido ao seu baixo status 

social e econômico na atualidade.  



No caso da Professora IV, a escolha da profissão foi motivada pelo contexto familiar, 

conforme o depoimento:  

Quando saí do primeiro grau queria fazer alguma coisa ligada à matemática, 
administração... Eu adorava números. Podia ter ido fazer matemática. Como 
o meu pai vivia sendo transferido, eu não podia escolher um curso que 
corresse o risco de não ter na cidade para onde ele fosse, e aí resolvi aderir 
ao mais simples para não causar problema na minha família, pois o 
Magistério tinha em toda cidade. Então fui fazer o Magistério, mas eu não 
queria ser professora de jeito nenhum [...] (Professora IV). 

A princípio, a escolha da profissão da Professora IV não foi motivada por uma 

afinidade com a mesma. Devido ao fato de seu pai ser transferido periodicamente de posto de 

trabalho, ela teve que fazer a opção por um curso que causasse o mínimo de preocupação e 

constrangimento aos seus familiares. Desse modo, a escolha da professora não pode levar em 

consideração somente suas aspirações e afinidades, mas também o contexto familiar ao qual 

pertencia. 

Para o Professor III, a sua escolha pelo curso de Licenciatura em Biologia esteve 

relacionada à oportunidade de se aprimorar em áreas específicas da Biologia, com as quais ele 

estivera se envolvendo em outros cursos. Segundo esse professor: 

[...] sempre gostei da parte biológica. Era algo que, para mim, seria 
interessante continuar fazendo estudos. Então fiz um curso técnico em 
agropecuária que tinha muita coisa que era aplicada. E, na época, o Estado 
não tinha um curso de Agronomia. [...] se aqui tivesse Agronomia, talvez, na 
época eu ficasse dividido entre fazer Agronomia e fazer Biologia [...] 
(Professor III). 

 Nessa colocação, verifica-se que a escolha por uma licenciatura nem sempre é 

motivada por uma afinidade com o objeto central do curso que é o ensino. Para o Professor 

III, o que chamou a atenção no curso de graduação em Ciências Biológicas foi a oportunidade 

de realizar pesquisas em uma área específica. Reforçando esse argumento, estão as falas dos 

professores VII e VIII quando se referem à escolha pela licenciatura em Biologia como 

formação inicial: 

Na realidade, não foi a minha primeira escolha. Eu tinha optado por 
Medicina na época, tentei vários vestibulares e acabei não conseguindo e 
tinha aquela ideia: “Vou começar Biologia e tentar Medicina” [...] (Professor 
VII). 
 

 Porque era Biologia, na época não tinha o bacharelado em Biologia, então 
eu sempre amei Ciências. Para mim, foi muito natural, eu amava Ciências, 
amava Biologia no segundo grau [...] (Professora VIII). 



Essas afirmações reforçam o que Mello (2000) vem apresentado em suas pesquisas. 

Para essa autora, quando se opta por cursar uma licenciatura em áreas específicas como 

Matemática, História, Química, Biologia, geralmente, os alunos têm a expectativa de serem 

matemáticos, historiadores, químicos ou biólogos. Dificilmente, os estudantes ingressam 

desejando ser professores.  

De fato, a habilitação em Ciências Biológicas permite a coexistência de distintos 

campos de atuação profissional. Segundo Cerqueira e Cardoso (2010), de acordo com o 

Conselho Federal de Biologia, todo portador de diploma em Ciências Biológicas, que esteja 

em situação regular junto ao Conselho regulamentador do exercício da profissão, é 

considerado um biólogo. Tal profissional pode atuar em diversos cenários como zoológicos, 

museus, laboratórios, parques e áreas de proteção ambiental. No caso dos licenciados, além 

desses campos, eles estão habilitados a trabalhar, também, na sala de aula da Educação Básica 

ou Superior. 

Portanto, o biólogo-professor pode construir-se profissionalmente mediante várias 

opções, cabendo aos licenciandos em formação pesar suas expectativas profissionais e 

campos de atuação (CERQUEIRA; CARDOSO, 2010). No entanto, por vezes, o 

encaminhamento da profissão em direção à atuação enquanto professor não é motivado pela 

afinidade do licenciando com o ensino, mas às oportunidades de inserção no mercado de 

trabalho após a conclusão do curso.  

Tal concepção é reforçada na afirmação da Professora IV ao falar sobre os motivos 

que a levaram a optar por um curso de licenciatura. Para ela: 

Resolvi fazer vestibular no final daquele ano para Ciências Biológicas. Eu 
queria fazer para Oceanografia, mas aí veio um outro problema na minha 
cabeça: Oceanografia não tinha emprego imediato. [...] Resolvi fazer 
Biologia, porque também me daria o conhecimento da oceanografia e eu 
poderia ter um emprego imediato [...] (Professora IV). 

Além da afinidade com a área específica do curso, a questão da oportunidade de 

emprego, ao término da formação, foi levada em consideração. Nesse sentido, Enge (2004) 

afirma que, em virtude da carência de vagas nas áreas almejadas, o magistério acaba 

representando uma opção de emprego por se tratar de um vasto campo de atuação, inclusive 

para quem não é habilitado, dada a escassez de profissionais interessados em preencher as 

vagas existentes. Para a autora, essa situação se agrava ainda mais em áreas como a Química e 

a Física, onde o número de licenciados está abaixo da demanda estimada.  



É preciso considerar que essa condição em que os indivíduos optam por cursar uma 

licenciatura sem se identificar, a priori, com a docência, coexiste com a situação contrária.    

Dos oito professores entrevistados, três demonstraram ter escolhido a profissão por desejarem 

ser professores, como é possível perceber nos seguintes trechos: 

Era o que tinha mais a ver com o que eu estava desejando, com o que eu 
esperava do curso. Acho que tinha mais aptidão, ou gostaria de ter, era a 
minha expectativa, de dar aula [...] (Professora II). 

Desde quando era estudante eu já tinha essa vontade de partir para essa área. 
Na verdade, desde criança eu demonstrava aptidão para o que hoje é minha 
profissão [...] (Professora V). 

Essas professoras, ao declararem terem escolhido a docência como profissão por se 

identificarem com o objeto central do curso, o ensino, falaram sobre sua afinidade com a 

docência. Ao utilizarem o termo “aptidão”, que se refere a uma disposição natural ou 

adquirida para realizar determinadas atividades, essas professoras defendem a perspectiva de 

que possuem determinadas características que facilitam a realização do seu trabalho. No 

entanto, nesses trechos não é possível verificar se elas acreditam terem nascido com a 

predisposição para a docência ou se a adquiriram ao longo da vida.  

Na fala da Professora VI, fica explícito o que ela considera como sendo a gênese de 

sua afinidade com a docência: 

Acho que desde pequena quis ser professora, uma coisa de gostar mesmo. 
[...] Comecei minha formação em nível superior já em Biologia que era uma 
das áreas que eu tinha afinidade. Então, em parte, tem uma coisa meio inata 
de gostar [...] (Professora VI). 

A Professora VI usa o termo “inata”, na última frase desse excerto, para qualificar sua 

afinidade com a docência como algo que faz parte de sua vida desde o início de sua 

existência, como se fosse um dom. 

No entanto, é preciso repensar esse discurso de dom para explicar a afinidade com a 

profissão, pois sendo a identidade uma construção social, não é possível uma pessoa possuir 

afinidades inatas. Segundo Dubar (2005), ao nascer, o indivíduo é inserido no meio social, na 

história e, ao longo de sua existência, vive distintos papéis carregados de significados 

legitimados pelo olhar do Outro. Nessa mediação entre os outros seres sociais e o indivíduo 

ocorre uma integração progressiva deste nas relações sociais, fazendo com que ele vá 

aprendendo a se reconhecer como pessoa. 



A própria professora VI, que aponta o conceito de gosto inato pela docência como 

recurso explicativo para sua opção profissional, revela, em outros momentos de sua fala, 

indícios de uma gênese social de sua afinidade pela profissão docente: 

[...] onde estudei, posso dizer que tinham escolas públicas de qualidade, nós 
tínhamos professores sérios, professores que davam aula, que cobravam, que 
tinham um envolvimento com a questão. [...] era uma escola que tinha uma 
direção, que tinha uma ordem, uma disciplina, uma organização, os 
professores davam aula. Não tinha essa coisa de “Não tem professor, o 
professor não veio”. Havia um comprometimento por parte da direção, por 
parte dos professores. [...] Eu tinha bons modelos de professores, alguns 
eram carrascos, pois nem tudo é perfeito, mas tive professores que lembro 
até hoje [...] (Professora VI). 

Nessa fala, a professora declara que sua vivência escolar quando criança tem uma forte 

relevância na sua forma de conceber o mundo e as relações com as pessoas. Ela cita o 

compromisso dos professores, o valor social dos mesmos, demonstrando um envolvimento 

com a profissão que foi sendo construído ao longo de suas experiências formativas na escola.  

Segundo Dubar (2005), a vivência no ambiente escolar enquanto estudante permite um 

processo interativo, resultado de inúmeras negociações entre o indivíduo e o social, que 

desencadeia numa representação singular de mundo. Conforme o autor, são essas 

representações individuais sobre uma atividade ou característica que constituem uma imagem 

de si, ou seja, as experiências que as pessoas mobilizam no momento de realizarem suas 

escolhas são produtos dessa interação entre o individual e o social num processo de 

socialização.  

No entanto, nem sempre a identificação com a profissão ocorre antes da escolha da 

mesma e é o fio condutor de tal escolha. Muitas vezes, o processo formativo em nível de 

graduação pode mudar concepções sobre a docência. Outras vezes, somente durante o 

exercício profissional é que o docente consegue se envolver com a sua profissão. Esse foi o 

caso da Professora IV: 

[...] eu não queria ser professora. Mas comecei a dar aula e, durante um mês 
não fiz o planejamento, aí no final desse mês eu estava gostando de dar aula 
e achando super legal [...]. Eu achava que não tinha a menor vocação, mas 
descobri que tinha (Professora IV).  

Desse modo, a afirmação dessa professora reforça que o “ser professor” vai sendo 

incorporado na identidade social de cada um. Quando a Professora IV afirma “[...] Eu achava 

que não tinha a menor vocação, mas eu descobri que eu tinha.”, ela revela que foi descobrindo 

a docência, interiorizando os papéis envolvidos nessa profissão, aprendendo a ser professora 



ao longo de sua atuação profissional. Para ela, afinidade com a profissão não é uma questão 

de dom, mas resultado de um processo de socialização, como defende Dubar (2005). 

Ainda de acordo com a Professora IV, a constituição da identidade profissional pode 

ser um processo muito mais tranquilo quando se consegue, durante o processo formativo, 

desenvolver as habilidades exigidas para o exercício da profissão escolhida. Para ela: 

Simples, se você não tiver facilidade de comunicação e o curso não 
conseguir te proporcionar essa facilidade de comunicação, você não pode ser 
professora, por que tu não tem a competência primordial e inerente à 
profissão que é o relacionamento com o outro. [...] Então eu acho que as 
pessoas que enfrentam muito problema, realmente, aquilo não é para elas. Tu 
não pode escolher uma profissão que tu vai seguir o resto da tua vida se ela 
te dá desprazer ou ela exige de você mais do que aquilo que você pode dar. 
Eu acho que as disciplinas do curso podem te levar a entender isso. Então, se 
tu faz uma didática e tu nota que realmente aquela disciplina didática... O 
que é Didática? Arte de ensinar. Se tu descobre as coisas que a Didática tem 
para oferecer para facilitar a tua aula e tu faz uso disso... Perfeito! [...] 
(Professora IV).  

A Professora IV está falando de um processo de socialização que conduz à opção por 

uma determinada profissão. Durante essa escolha, o indivíduo tem que levar em consideração 

as habilidades características de sua identidade, a qual foi construída socialmente e que define 

sua singularidade. Caso contrário, haverá muitos conflitos nessa nova fase da vida, pois o que 

o indivíduo espera dele mesmo é bem diferente do que a categoria profissional, na qual ele 

está tentando se inserir, exige e espera de sua atuação.  

É possível que o indivíduo incorpore os modos de ser e estar na profissão escolhida, 

até por que a identidade não é algo permanente (DUBAR, 2005). No entanto, essa 

socialização profissional ocorrerá com um alto custo para o indivíduo, através de muitos 

conflitos internos, requerendo uma reconstrução rápida da própria identidade, dos princípios e 

convicções construídos ao longo de sua vida.  

 

Considerações finais 

 

As instituições de Ensino Superior assumiram, nas últimas décadas, o papel de 

formadora dos novos profissionais do ensino. Entendendo que os cursos de formação de 

professores da Educação Básica devem contemplar, em suas ações, a construção e o 

fortalecimento de uma identidade profissional que possibilite o desenvolvimento de saberes 

inerentes à atividade docente, o olhar investigativo desta pesquisa foi direcionado àqueles que 



fazem a mediação direta entre as instituições formadoras e os docentes em formação: os 

professores universitários. 

Para compreender como os professores universitários constroem sua identidade 

profissional docente, foi necessário conhecer por que os professores do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas da UFS escolheram a docência como profissão.  

Foi possível verificar que a escolha da profissão nem sempre é motivada por uma 

afinidade com a função de ensinar. Entretanto, o fato de a docência não ter sido a profissão 

almejada na juventude dos entrevistados não vai se constituir em fator determinante para a 

identificação com a mesma.  

Sendo assim, a opção por uma profissão é um momento importante para a constituição 

da identidade profissional não por se tratar de uma escolha motivada pelo conhecimento do 

que é a profissão ou pela certeza de que se deseja ser professor, mas sim, porque os 

indivíduos iniciam um processo de socialização em uma profissão. Isso quer dizer que eles se 

predispõem a vivenciar uma formação, incorporando concepções e desenvolvendo saberes. 

Tal processo pode proporcionar uma identificação com a profissão, pois há mais chances de 

se gostar ou habituar àquilo que se tem a oportunidade de conhecer. Mesmo que inicialmente, 

esses indivíduos não almejassem ser professores, por meio de processos de socialização, eles 

podem passar a se identificar com algum aspecto de sua profissão.  
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