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RESUMO: 

Este trabalho tem por objetivo analisar o processo de construção de identidade de professores 
brasileiros que atuam com crianças também brasileiras no Japão. Os sujeitos são alunos do 
curso de Pedagogia – UFMT/NEAD (Universidade Federal de Mato Grosso/Núcleo Educação 
Aberta e a Distância) – Modalidade a Distância - Acordo Brasil/Japão, e atuam como 
professores. Apresentam-se os seguintes recortes: formação docente, engajamento no mercado 
de trabalho e identidade profissional. A metodologia, com abordagem qualitativa, 
compreende duas fases: o método Exploratório Descritivo e o método da Investigação 
Narrativa utilizados para a coleta e análises dos dados. Numa análise preliminar, percebe-se 
que a construção da identidade profissional dos sujeitos está em processo de definição e eles 
estão buscando condições para se inserirem no mercado de trabalho e na sociedade japonesa.  

PALAVRAS-CHAVE: Perfil profissional. Acadêmicos. Identidade. Formação. 

 

ABSTRACT: 
 
This work aims to analyze the process of identity construction of Brazilian teachers who work 
with Brazilian children in Japan. The subjects were students from the course of Pedagogy - 
UFMT/NEAD (Federal University of Mato Grosso/Core Open and Distance Education) - 
Distance mode - Brazil / Japan agreement, and act as teachers. It presents the following 
excerpts: teacher training, involvement in the labor market and professional identity. The 
methodology with a qualitative approach consists of two stages: the method Exploratory 
Descriptive and Narrative Research Method used to collect and analyze data. In a preliminary 
analysis, it is clear that the construction of professional identity of the subjects is in the 
process of setting conditions and they are seeking to fit into the labor market and in Japanese 
society. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Este estudo objetiva analisar o processo de construção da identidade de sujeitos, 

professores brasileiros,  que atuam com crianças também brasileiras no Japão. Os sujeitos são 

alunos do curso de Pedagogia – UFMT/NEAD (Universidade Federal de Mato Grosso/Núcleo 

Educação Aberta e a Distância) – Modalidade a Distância - Acordo Brasil/Japão, e atuam 

como professores. Foram evidenciados para este trabalho os seguintes recortes: formação 

docente, engajamento no mercado de trabalho e identidade profissional. Esses sujeitos, por 

estarem inseridos num espaço social que envolveu mudanças e constituição de outras 

subjetividades, percebem rupturas entre suas vivências anteriores ao movimento de imigração 

para o Japão e as atuais; isso, como decorrência da opção de se assumirem como professores 

num espaço que envolveu cultura e papéis sociais diferentes. Os estudos que envolvem a 

questão do processo identitário desses sujeitos tendem a mostrar que a intensa convivência 

deles no Japão os leva, inconscientemente, a reagir diante das ações da sociedade japonesa em 

defesa de sua sobrevivência emocional. Quando não assimilam a cultura e o comportamento 

nipônicos, sofrem a discriminação ostensiva pela sua condição de estrangeiros. Esse processo 

resulta num jogo identitário que se resume em: “japonês no Brasil e/ou brasileiro no Japão”. 

(COSTA, 2007, p. 139).  

A partir de 1990, com a reformulação da Lei de Imigração, houve uma mudança no 

perfil dos imigrantes brasileiros no Japão, com um aumento do número de jovens casais e de 

famílias inteiras. Esse processo trouxe, entre outras implicações, a necessidade da educação 

das crianças e jovens dessas famílias. Em decorrência, nas duas décadas seguintes, surgiram 

diversas escolas brasileiras no território japonês, sendo que, aproximadamente 80% delas 

atende a Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental em período integral, de 

segunda-feira a sábado. Embora houvesse a criação de um sistema privado de escolas 

brasileiras naquele país, com oferta de ensino pautado nos padrões brasileiros, com letramento 

em língua portuguesa, a maioria dos professores que lá lecionavam não possuíam formação 

para atuar na docência das séries iniciais do ensino fundamental, conforme constatação da 

Embaixada Brasileira em Tóquio e do Ministério da Educação do Brasil (MEC). Tal 

constatação motivou o MEC a apoiar oferta de formação específica a esse público, de maneira 
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que um dos fatores que dificultavam a homologação das escolas no Japão pudesse ser 

superado. Em razão do trabalho pioneiro da UFMT, com a formação de professores na 

modalidade a distância (EaD), o MEC convidou então esta universidade para ofertar o curso 

de Pedagogia. Isto em razão de o atendimento das escolas, antes mencionadas, concentrar-se 

entre as faixas etárias de 04 a 10 anos. Em julho de 2009 iniciou-se a formação dos 

professores.  Assim, o curso de Pedagogia UFMT/NEAD – Modalidade a Distância – Acordo 

Brasil/Japão foi planejado tendo como objetivo formar e capacitar professores que 

compreendessem o trabalho de processo de ensino e aprendizagem das crianças da educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, bem como a gestão desses espaços. O 

curso foi dirigido, preferencialmente, aos profissionais em exercício nas escolas brasileiras no 

Japão que tivessem o ensino médio completo e fossem residentes nos municípios das regiões 

que se constituíram como polos participantes do projeto, conforme o Projeto Político 

Pedagógico do Curso. O corpo docente do curso foi constituído por professores brasileiros da 

UFMT cujas atribuições envolvem desde a elaboração de material didático até o 

acompanhamento das atividades de pesquisa que são desenvolvidas durante a formação. O 

curso, vinculado ao Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), com duração prevista de 

quatro anos e meio, iniciou no segundo semestre de 2009 e almejava qualificar 300 

profissionais da educação. Porém, a crise econômica que afetou o Japão, cujo início foi em 

2008, implicou em desistências e, atualmente, o curso conta com 272 estudantes frequentes. 

  Dos sujeitos pesquisados, alguns imigraram para o Japão especialmente para lecionar 

em escolas brasileiras, enquanto outros foram contratados gradativamente, após trabalharem 

como dekassegui em fábricas. Desses sujeitos que, posteriormente ao trabalho nas fábricas, se 

inseriram na educação, alguns foram contratados para exercer o cargo de Mediadores 

Culturais - profissionais intérpretes cuja função é auxiliar professores japoneses no 

atendimento de crianças brasileiras.  

  

IDENTIDADE E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

  A identidade profissional aparece neste estudo não apenas por questões do contexto no 

qual os sujeitos estão inseridos, mas também porque, segundo Nóvoa (2007), a atividade 

docente está envolvida nas condições psicológicas e culturais dos professores. Segundo o 

autor, educar é permitir contato com a cultura e, nesse contexto, trata-se então de um processo 

em que a experiência cultural do professor é determinante para a excelência de sua prática. O 

autor enfatiza que o processo de formação de professores perpassa dimensões culturais e 



3 
 

pessoais que, a princípio, não são explícitas. Contudo, indícios dessa bagagem existencial dos 

indivíduos, muitas vezes indisponíveis para as instituições de formação em um primeiro 

momento, podem ser conhecidos a partir da trajetória de vida dos professores.  

  Na formação da identidade profissional, podemos pensar em uma relação intrínseca 

entre os aspectos pessoais e subjetivos e os aspectos profissionais, de modo que a formação 

do professor está ligada à subjetividade do sujeito, e esta subjetividade pode ser melhor 

percebida quando se considera a dinâmica da identidade profissional. Segundo (Nóvoa 2007, 

p. 15) “O professor é a pessoa; e uma parte importante da pessoa é o professor”.  

Assim, as marcas das experiências ao longo da trajetória pessoal, das opções tomadas, 

das práticas desenvolvidas, permitem considerar como cada profissional mobiliza os seus 

conhecimentos e valores para ir dando forma à sua identidade. Nesse contexto Moita (2007, p. 

115) ressalta que 

A identidade pessoal é um sistema de múltiplas identidades e encontra a sua 
riqueza na organização dinâmica dessa diversidade. [...] o eu tem para o 
homem do nosso tempo muitas províncias com limites imprecisos. É 
constituído de identidades diversas, cada uma relacionada com um aspecto, 
um território ou uma possessão da pessoa.  
 

 A autora explica que “a identidade pessoal constitui também a apropriação subjetiva 

da identidade social” (p. 115), ou seja, a consciência que o sujeito tem de si mesmo é 

necessariamente marcada pelas suas categorias de pertença e pela sua situação em relação aos 

outros. Dessa forma, as múltiplas dimensões da identidade social serão mais ou menos 

investidas e carregadas de sentido segundo a personalidade do sujeito. Ela é construída e 

constituída a partir da identidade pessoal. A identidade pessoal, para a referida autora, resulta 

de relações complexas tecidas entre a definição de si e a percepção interior que ocorre entre o 

“objetivo e o subjetivo”, entre o “eu e o outro”, entre o “pessoal e o social”.  

 No interior da identidade pessoal do sujeito situa-se a questão da identidade 

profissional.  Moita (2007), quando se refere à identidade profissional dos educadores e 

professores, explica que ela “é uma construção que tem uma dimensão espaço-temporal que 

atravessa a vida profissional desde a fase da opção pela profissão até a reforma passando pelo 

tempo da formação inicial e pelos diferentes espaços institucionais onde a profissão se 

desenrola”. Ressalta ainda que essa identidade é construída sobre saberes científicos e 

pedagógicos como referenciais de ordem ética relacionados às nossas escolhas profissionais. 

É uma construção específica que tem a marca das experiências feitas, das opções tomadas, das 

práticas desenvolvidas, das continuidades e descontinuidades do trabalho concreto. 
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Para Tardif (2002 p. 60), os saberes do professor têm início em várias hierarquias: “na 

família, na escola que o formou, na sua cultura pessoal, dos seus pares, da universidade, das 

formações continuadas”. São saberes plurais, heterogêneos, temporais, já que se constroem ao 

longo da vida e com o passar da carreira, portanto são personalizados. Os inúmeros saberes 

que fazem parte da formação do professor são essenciais para compreender a prática de cada 

um no processo do coletivo desenvolvido na escola, onde cada professor coloca sua 

individualidade na construção de outros e novos saberes. O autor explica, ainda, que 

 

[...] o saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é 
o saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua 
experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas relações 
com aos alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola, 
etc. Por isso é necessário estudá-lo relacionando-os com esses elementos 
constitutivos do trabalho docente. (TARDIF, 2002, p.11) 

 

 O processo de construção de uma identidade profissional própria não é estranho à 

função social da profissão, ao estatuto da profissão e do profissional, à cultura do grupo de 

pertença profissional e ao contexto sociopolítico em que se desenrola. Assim, pode-se afirmar 

que essa construção vai sendo esboçada não só a partir do enquadramento intraprofissional, 

mas também com a contribuição das interações que se vão estabelecendo entre o universo 

profissional e os outros universos socioculturais. (MOITA, 2007, p. 116)  

Tardif (2002, P. 86) aponta para a necessidade da “tomada de consciência dos 

diferentes elementos que fundamentam a profissão e a integração na situação de trabalho 

levam à construção gradual de uma identidade profissional”. 

   Para Nóvoa (2007, p.16) a identidade “não é um dado adquirido, não é uma 

propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço 

de construção de maneiras de ser e de estar na profissão por isso, é mais adequado falar em 

processo identitário” ressaltando a dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente 

e se diz professor. Para esse autor a construção da identidade profissional passa sempre por 

um processo complexo devido ao sentido que cada um confere à apropriação da sua história 

pessoal e profissional. É um processo que necessita de tempo para que essas identidades 

sejam refeitas, para acomodar inovações, para assimilar mudanças. 

No caso dos sujeitos pesquisados os caminhos percorridos, configurados na 

experiência da imigração, irão interferir na formação da identidade profissional, ao mesmo 

tempo em que a experiência docente, que se inicia, também interfere.  
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PERCURSO METODOLÓGICO 

 

  A metodologia com abordagem qualitativa, utilizada para este estudo, compreende 

duas fases: na primeira utilizou-se o método Exploratório Descritivo e, na segunda, está sendo 

utilizado o método da Investigação Narrativa. Gil (2008) explica que a pesquisa exploratória 

visa proporcionar maior familiaridade com o problema estudado, visando torná-lo mais 

explícito, aprimorando ideias ou descobertas de intuições. Para Gil, na maioria das vezes o 

planejamento da pesquisa é flexível, assumindo a forma de pesquisa bibliográfica ou de 

estudo de caso, pois envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulam a 

compreensão. Complementa ainda, relatando que se obtêm descrições tanto quantitativas 

quanto qualitativas do objeto de estudo, pelas quais o pesquisador deve conceituar as inter-

relações entre as propriedades do fenômeno, do fato ou do ambiente observado.  

  Sobre pesquisa descritiva, Gil (2008) aponta que ela estuda as características dos fatos 

e fenômenos físicos sem que o pesquisador interfira na realidade; também tem como roteiro 

técnicas de observação, registros, análise e correlações de fatos, sem interferência do contexto 

e manipulação de variáveis. A pesquisa descritiva em geral estuda as características de um 

grupo (sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, estado de saúde 

física e mental), e também objetiva levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população 

(GIL, 2008, p. 42). Segundo ele, as pesquisas descritivas se aproximam das exploratórias, e 

são as mais solicitadas por organizações como instituições educacionais, empresas 

comerciais, partidos políticos, por utilizarem como técnica principal o questionário, tendo 

uma relação mais direta com as ciências humanas e sociais. 

  O método da narrativa, na perspectiva de Cortazi (1993 apud Galvão 2006), é ideal 

para analisar histórias de professores, uma vez que nos oferece um meio de ouvir suas vozes e 

começar a entender sua cultura do seu ponto de vista. 

  O uso da investigação narrativa como opção metodológica possibilita ao sujeito 

pesquisado a organização de ideias via relato escrito, ou oral, reconstruir e dar uma visão 

pessoal às suas experiências de vida de modo reflexivo, promovendo a compreensão de sua 

própria prática. Os sujeitos, ao escreverem ou relatarem suas experiências de vida e/ou 

profissionais, permitem revelar saberes construídos na experiência vivida nas suas práticas 

pedagógicas que são fundamentais para sua formação. Esses sujeitos ao se expressarem, 

podem nos possibilitar a compreensão de sua visão de mundo, de educação, de ensino, de 

aprendizagem, e, por conseguinte, de sua ação pedagógica que está imbricada na sua prática. 
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A Investigação narrativa permite observar que falar de si, escrever sobre si e refletir sobre si 

são elementos importantes para se compreender quem somos como docentes e o que fazemos 

sendo docentes. 

 

  Os dados da pesquisa compreendem três fontes: 1 - Memória escrita pelos alunos, que 

consiste em analisar as “Memórias de Estudante” - uma das primeiras atividades propostas no 

2º módulo trabalhado no curso de Pedagogia a distância, que teve como objetivo incentivar os 

acadêmicos a se colocarem como autores ativamente no processo formativo, para dialogar 

com outros autores do fascículo, levando-os a voltar-se para si mesmo, promovendo o 

autoconhecimento e um olhar para o passado, para compreender o presente. Essa atividade foi 

apresentada no 1º seminário do curso intitulado “Práticas Educativas e Seminário Integrador 

I” (presencial) que compreendeu os módulos “Aventura de estudar a distância” e 

“Antropologia” no Japão em dez/2009. Pretende-se com a obtenção desses dados entender o 

percurso escolar desses alunos, que compreende o início de sua vida escolar ainda no Brasil; 

2 - Questionário socioeconômico que foi introduzido na plataforma com o objetivo de 

subsidiar o Seminário Temático II (presencial) "Trajetórias Psicossociais: Reflexões das 

Memórias Escolares e Profissionais", que compreendeu as disciplinas de Psicologia e 

Sociologia, em jun/2010, no Japão - um dos requisitos para o cumprimento dos créditos do 

curso. Os dados do questionário estão permitindo verificar os anseios, expectativas e 

possibilidades desses sujeitos se firmarem como profissionais docentes em um país cuja 

cultura e comportamento social diferem da vivida no Brasil. 3 - Entrevista Narrativa que será 

aplicada aos alunos do curso em nov/dez/12, no Japão. Pretende-se com a coleta desses dados, 

analisar a subjetividade e as manifestações sociais relacionadas aos comportamentos dos 

sujeitos em contextos específicos. Por ser a entrevista um processo de coleta de dados feito 

via relações sociais, onde entrevistador e entrevistados utilizam a palavra como meio de troca, 

os dados obtidos resultarão da interação entre as partes. 

  O método exploratório descritivo foi utilizado visando selecionar os sujeitos da 

pesquisa via Questionário Socioeconômico, e a Investigação Narrativa está sendo utilizada 

para a análise dos dados orais e escritos. As categorias de análise que foram definidas para 

esta pesquisa são: (1) chegada ao país sem definição de profissão, e a percepção em relação à 

mudança de profissão (professor); (2) chegada ao país para trabalhar como professor, e quais 

as expectativas para atuar no trabalho docente; (3) tempo de serviço como professor; (4) 

atuação em escola brasileira e/ou escola japonesa, e quais as percepções das diferenças entre 

as escolas; (5) decisão por permanecer no Japão na atividade docente.  
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Caracterização dos sujeitos 

 

  Os sujeitos deste estudo estão hoje engajados na profissão docente e tiveram a 

oportunidade de poder se qualificar para exercer a profissão por eles escolhida. Para chegar a 

esse estágio passaram por um contexto de mudanças em relação às condições de trabalho e 

conquista de alguns direitos.  Um dos motivos da inserção na profissão docente foi a 

necessidade de acompanhamento dos filhos nas atividades escolares que, devido à profissão e 

à carga horária que esses sujeitos desempenhavam antes da opção de trabalhar como 

professor, não era possível fazer.    

  Os dados aqui apresentados foram obtidos via questionário eletrônico (e-survey), com 

base em métodos de surveys aplicados aos 246 alunos do curso, que responderam ao 

questionário. O questionário socioeconômico foi o fio condutor para definição dos sujeitos 

devido à diversidade de perguntas que ele apresenta (perguntas objetivas e subjetivas).   

  Quanto à definição dos sujeitos da pesquisa, ressalta-se que o número de alunos 

frequentes no curso é 272 e o questionário foi respondido por 246 alunos. 

  Num primeiro momento foram selecionados aleatoriamente 30 sujeitos envolvidos 

com a educação. Entre os 30 selecionados, 22 eram sujeitos que imigraram para o Japão sem 

definição de profissão e 8 imigraram para trabalhar em escolas brasileiras. Após leitura 

detalhada do questionário, e para que houvesse dois grupos distintos com o mesmo número de 

sujeitos, foram definidos 16. Essa definição se deu devido às respostas que apresentavam o 

tempo de serviço como professores, daí optando-se por tempo maior na profissão. Ainda, após 

a definição dos 16 sujeitos, foram excluídos 2 que expuseram dúvidas em suas respostas sobre 

a possibilidade de voltar para o Brasil. A intenção de dividir os sujeitos em dois grupos foi 

buscar a percepção da prática profissional que está imbricada no tempo de profissão, no 

interesse em fazer esse curso de formação de professores e nas expectativas em relação à 

formação. 

 

Primeiras evidências 
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  Nos dados preliminares está sendo possível constatar que havia preconceito e 

descrença sobre a modalidade de Ensino a Distância, entendida como uma forma fácil e 

rápida de conseguir diploma. A experiência com o curso de Pedagogia da UFMT levou a uma 

mudança de percepção dos estudantes sobre os cursos de graduação a distância.  

  No perfil geral dos sujeitos pesquisados, a média de idade dos alunos é de 38 anos, 

com mínima de 21 e máxima de 68 anos. Informações oficiais apontam que os estudantes se 

encontram em quase todas as 47 províncias japonesas, sendo que a maioria está concentrada 

nas províncias de Shizuoka, Aichi e Gifu, com cerca de 55,28%. Em relação à educação 

escolar, todos possuem o ensino médio, estando aptos ao ingresso no ensino superior; 76,42% 

estudaram em escolas públicas e 23,58% em escolas privadas; 39,43% concluíram curso 

profissionalizante, incluindo cursos médio, normal e magistério, enquanto que o restante, 

cerca de 60,57%, fez o propedêutico, o que leva a concluir que a maior parte desses alunos 

não tinha formação para atuar no ensino que compreende as séries iniciais.  

Quanto os dados do questionário, pode-se perceber a presença da questão do processo 

identitário desses sujeitos; eles, tendem a mostrar que a intensa convivência deles no Japão os 

leva, inconscientemente, a reagir diante das ações da sociedade japonesa em defesa de sua 

sobrevivência emocional. Quando não assimilam a cultura e o comportamento nipônicos, 

sofrem a discriminação ostensiva pela sua condição de estrangeiros. Esse processo resulta 

num jogo identitário que se resume em: “japonês no Brasil e/ou brasileiro no Japão”. 

(COSTA, 2007, p. 139).  

O aparecimento do sentimento de pertença também é visualizado nas respostas dos 

sujeitos e pode ser observado na forma como eles descrevem suas reações frente aos 

diferentes hábitos, costumes, leis, regras, normas de conduta e formas de comunicação em 

uma sociedade de forte rigidez cultural, como é a sociedade japonesa. 

  Em relação à trajetória profissional, os sujeitos informaram que começaram a 

desempenhar uma profissão no Brasil com idade entre 13 e 22 anos. Por outro lado, a idade 

média do primeiro emprego no Japão foi 27 anos para os homens e 25 para as mulheres. A 

pesquisa aponta ainda que antes da migração esses sujeitos, cerca de 50,48%, desenvolviam 

atividades administrativas no Brasil e 28,37% trabalhavam como professores ou como 

auxiliares em escolas. Cerca de 6,73% trabalhava em atividades cientificas ou técnicas. 

Chegando ao Japão, apenas 16,26% se inseriram na profissão docente e 6,73% em atividades 

cientificas e técnicas. A maioria dos sujeitos, cerca de 64,0%, declararam que atualmente 

trabalham na educação como professores, intérpretes, tradutores e auxiliares. O que aponta 

uma inversão no ramo das atividades próprias aos imigrantes. Pois, inicialmente, 64,0% 
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desses estudantes trabalhavam em indústrias de transformação. A pesquisa aponta ainda que, 

para 60,95% dos sujeitos pesquisados, o curso de Pedagogia oferecido pela UFMT foi a única 

oportunidade de continuar a trajetória escolar no Japão. Aos sujeitos foi perguntado se haviam 

imaginado que trabalhariam como educadores no Japão, e 50,50% responderam 

negativamente, 26,42% responderam que já haviam pensado em trabalhar como professores, 

mas não imaginavam que conseguiriam e 17,07% não responderam a essa questão.   

  Diante dos dados da pesquisa, pode-se ver que parte desses sujeitos já desenvolvia sua 

prática docente antes de ingressar o curso de Pedagogia, demonstrando que não haviam 

entrado em contato com os aspectos teóricos metodológicos específicos da profissão docente. 

Tardif (2002) destaca a importância de se considerar primeiramente a trajetória pré-

profissional, uma vez que grande parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os 

papéis do professor e sobre como ensinar, provém de sua própria história de vida e, em 

segundo lugar, da trajetória profissional. O autor compreende que os saberes dos professores 

são temporais, pois são utilizados e se desenvolvem no âmbito de uma carreira, isto é, ao 

longo de um processo temporal de vida profissional de longa duração no qual intervêm 

dimensões identitárias, dimensões de socialização profissional e também fases e mudanças. 

Ainda, segundo Tardif (2002, p. 236), 

[...] a ilusão tradicional de uma teoria sem prática e de um saber sem 
subjetividade gera a ilusão inversa que vem justificá-la: a de uma prática 
sem teoria e de um sujeito sem saberes. De fato, é como se o trabalho dos 
professores fosse permeado por diferentes saberes [...], mas esses saberes 
não pudessem nem devessem ser produzidos pelos próprios professores. 
Compreender por que isso acontece é uma questão de poder e não de saber 
[...].  
 

  Com relação ao desempenho da profissão docente, cerca de 27,96 % responderam que 

se sentem felizes e realizados como professores, 4,30% acham a profissão gratificante, 3,76% 

se sentem privilegiados, 2,15% acham a profissão utilitária e 24,19% veem a profissão como 

de responsabilidade e o restante, 37,64 não responderam a pergunta.  

  Nóvoa (2007) ressalta que o aprender necessita estar centrado na própria pessoa do 

professor como agente, e na escola como lugar de crescimento profissional permanente e esse 

aprender deve ser direcionado para a mudança educacional e para a redefinição da profissão 

docente. O autor enfatiza que o espaço pertinente para essa formação é o do professor inserido 

no campo profissional e numa organização escolar. Nessa perspectiva, pode-se considerar que 

esses sujeitos, mesmo antes já se relacionam e confrontam a teoria do curso que frequentam 

com a prática na profissão que desempenham. 
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  O processo de construção da identidade profissional é tratado neste estudo levando-se 

em conta o contexto no qual esses sujeitos estão inseridos. Neste primeiro momento, percebe-

se que eles estão em processo de definição identitária profissional, tendo em vista tratar-se de 

uma questão complexa, devido ao sentido que cada sujeito dá à sua apropriação de história 

pessoal e profissional. Essa construção é um processo que necessita de tempo para que a 

identidade seja reformulada e preparada para assimilar mudanças e inovações. 

  Os dados apontam, ainda, que cursar Pedagogia para esses sujeitos significa, além da 

qualificação e aperfeiçoamento, também a progressão na carreira docente, que oportuniza a 

inserção no mercado de trabalho japonês.     

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Numa análise preliminar, percebe-se que as expectativas de trabalho desses sujeitos 

quando chegaram ao Japão eram incertas, pois informaram não imaginar que trabalhariam 

como professores, sendo para eles uma surpresa, uma vez que os dados de profissionalização 

apontam para outras habilitações que não a de professor. 

  Percebe-se, ainda, que a construção da identidade profissional dos sujeitos está em 

processo de definição, por se tratar de uma questão complexa devido ao sentido que cada um 

dá à apropriação da sua história pessoal e profissional. Essa construção é um processo que 

necessita de tempo para que a identidade seja reformulada e preparada para assimilar 

mudanças e inovações, devido ao contexto multicultural que esses sujeitos estão inseridos. 

  Quanto à satisfação no desempenho da profissão de docente, este dado aponta que 

apenas um terço deles se sente felizes e realizados, enquanto que o restante ficou entre 

profissão gratificante;,eles se sentem privilegiados desempenhando a profissão, profissão 

utilitária e de responsabilidade.   

  Inicialmente percebe-se que a carreira docente para alguns dos sujeitos se sustenta na 

necessidade de ter e desenvolver uma profissão que lhes permita valorização profissional, 

pois os dados aqui apresentados apontam para essa constatação. Grande parte dos sujeitos 

afirmam ser o curso de Pedagogia oferecido pela UFMT a única oportunidade de continuar a 

trajetória escolar e ingressar em uma carreira de prestígio social em outro país.  

  Huberman (2007, p. 39) explica que, apesar de as motivações para a escolha da carreira 

docente serem diversificadas, é muito comum o sujeito passar por dois estágios: 

“sobrevivência e descoberta”. O estágio de sobrevivência tem a ver com a situação de 

sobreviver na profissão ou conseguir desempenhar o seu papel, a confrontação inicial e com a 
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complexidade da situação profissional. Nesse estágio o profissional questiona a preocupação 

consigo próprio, a distância entre os ideais e as realidades cotidianas da sala de aula, a 

dificuldade de fazer face a questões teórico metodológicas, mediação do conhecimento e 

dificuldades com material didático inadequado. Em contrapartida o autor salienta o aspecto da 

“descoberta”, que traduz o entusiasmo inicial, a exaltação de responsabilidade em estar diante 

de uma turma que agora é sua e por se sentir colega de um determinado corpo profissional. 

Com muita frequência os dois estágios “sobrevivência e descoberta” são vividos em paralelo 

e é o segundo estágio que permite aguentar o primeiro.  

  Buscar caminhos favoráveis ao desempenho de uma profissão ou mesmo melhores 

condições socioeconômicas é inerente ao ser humano, o que não é diferente no caso específico 

dos sujeitos deste estudo. 

  Diante dos dados aqui apresentados percebe-se, a princípio, que esses sujeitos estão 

buscando condições para se inserirem no mercado de trabalho e na sociedade japonesa.  
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