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Esta profissão precisa de se dizer e de se contar: é uma maneira de a 

compreender em toda sua complexidade humana e científica. É que ser 

professor abriga a opções constantes, que cruzam a nossa maneira de ser 

com a nossa maneira de ensinar, e que desvendam na nossa maneira de 

ensinar a nossa maneira de ser. (NÓVOA, 2007, p.10) 
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RESUMO 

 

O presente estudo é resultado do trabalho de pesquisa desenvolvido junto a 97 (noventa e sete) 

professores-alunos egressos das turmas de 1999 e de 2002 do Programa Intensivo de Formação 

de Professores em Exercício Rede UNEB 2000, oferecido pelo campus VII da Universidade do 

Estado da Bahia, na cidade de Senhor do Bonfim, Bahia. Essa produção apresenta como objetivo 

maior analisar o processo de construção da identidade docente dos professores-alunos em 

articulação com suas trajetórias profissionais, tomando como referência a experiência na 

formação em pedagogia no Programa Rede UNEB 2000. Nesse contexto são identificadas as 

concepções dos professores-alunos sobre o “ser professor” e as imagens que estes constituem de 

si mesmos mediante suas trajetórias formativas e profissionais. Optou-se por um estudo de 

natureza metodológica qualitativa de inspiração sociológica, centrado na utilização da entrevista 

compreensiva, como principal estratégia de produção e análise dos dados, sendo registrada a 

narrativa de 10 (dez) professores-alunos egressos. Ainda como recurso metodológico realizou-se 

pesquisa documental e aplicação de questionário semiaberto com 61(sessenta e um) dos sujeitos. 

Estes instrumentos produziram a análise e a interpretação dos dados, através dos quais foi 

possível concluir, de acordo com as narrativas dos próprios sujeitos, que as identidades 

profissionais dos professores-alunos egressos do curso de Pedagogia do Programa Rede UNEB 

2000 foram (re) significadas. Por meio das falas dos sujeitos configura-se a assimilação de um 

novo habitus profissional. Considera-se que estas identidades continuam em constante 

movimento, a partir dos “múltiplos fios” que tecem a identidade profissional.  

 

Palavras-chave: Identidade Profissional Docente. Trabalho. Formação. 
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ABSTRACT 

 

This study is the result of research work carried out with 97 (ninety-seven) teachers-students 

graduating in the classes of 1999 and 2002 of the Intensive Program in Teacher Training Exercise  

UNEB 2000, offered by the campus VII of the University of Bahia in the town of Senhor do 

Bonfim, Bahia. The main objective of this work is to analyze the process of construction of 

teaching identity of the teachers-students in conjunction with their professional careers, taking by 

reference the experience in the training in pedagogy in the Network Program UNEB 2000. In this 

context, are identified the conceptions of the teachers-students about the "To Be teacher" and the 

images that they make of themselves through their educational and professional careers. It was 

chosen by a study of methodological nature qualitative of sociological inspiration centered on the 

use of comprehensive interview as main strategy of production and data analysis, being recorded 

the narrative of 10 (ten) teachers-students graduating. Still as a methodological resource was 

realized documentary research and application of semi-open questionnaire with 61 (sixty one) of 

the subjects. The Data analysis indicates that, according to the narratives of the subjects, the 

professional identities from the teachers-students graduating of the Pedagogy Course Program 

Network UNEB 2000 were (re) meant setting in a constitution process of a new professional 

habitus, however it was affirmed that the dynamics of construction and reconstruction of the 

professional identities is characterized by the constant movement, from "multiple threads" that 

weave the professional identity 

 

Key-words: Teaching Identity Professional. Work. Training. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Este trabalho de pesquisa de natureza qualitativa consistiu em investigar o processo de 

construção da identidade profissional dos professores-alunos que participaram do Curso de 

Pedagogia oferecido no âmbito do Programa Rede UNEB 2000, no campus VII da Universidade 

do Estado da Bahia (UNEB), localizado no município de Senhor do Bonfim1. 

 A inquietação para a escrita desse trabalho nasceu de uma pesquisa para conclusão de um 

curso de especialização que finalizei2 em 2010, um ano antes de ingressar no mestrado. Os 

motivos que me conduziram a essa investigação estão intimamente relacionados à minha 

trajetória profissional. A leitura da minha realidade particular possibilita compreender as razões 

que me conduziram à tentativa de investigar o processo de construção da identidade profissional 

dos professores-alunos egressos de um curso de pedagogia que apresenta muitas especificidades e 

propicia um fecundo campo de investigação para pesquisadores intrinsecamente envolvidos com 

a pedagogia. 

 Embora eu não tenha sido aluna do curso de pedagogia através do Programa Rede UNEB 

2000, a implantação deste Programa no campus VII da UNEB coincidiu com o período em que 

eu havia ingressado no curso regular de pedagogia nesse mesmo campus. 

Estávamos no ano de 1999, eu cursava o quinto semestre do curso de pedagogia que era 

oferecido somente no turno noturno, e uma notícia circulava com grande surpresa e rodeada de 

preconceitos, incertezas e preocupações por parte de alunos e professores do Departamento de 

Educação do Campus VII da UNEB em Senhor do Bonfim. Tal notícia indicava que estava sendo 

implantado um curso de pedagogia, cujo mecanismo de seleção era estritamente voltado para 

professores da rede municipal de ensino, e o que mais nos incomodava era o fato de termos o 

conhecimento de que este curso seria concluído por estes professores em apenas dois anos e que 

o diploma oferecido teria a mesma validade do diploma dos alunos que cursavam Pedagogia em 

sua modalidade regular durante quatro anos. 

 Naquele momento eu não tinha maturidade suficiente, aos dezenove anos de idade, para 

compreender a amplitude dos elementos propulsores daquele Programa, muito menos para 

compreender a realidade que constituía o “trabalho docente” dos professores da rede municipal 

                                                           
1
 A cidade fica localizada no estado da Bahia, há 360 Km da capital Salvador. 

2 Somente nesse tópico o texto está dirigido ao leitor na primeira pessoa do singular. 
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de ensino que apresentavam um número significativo de professores “regentes auxiliares”3 que 

atuavam nos anos iniciais do Ensino Fundamental da Educação Básica sem formação em nível 

superior para o exercício do magistério. 

Muitos foram os questionamentos que estudantes e docentes do curso regular de 

Pedagogia da UNEB trouxeram por meio de debates e discussões, tanto em momentos formais 

em seminários, palestras, mesas redondas, quanto em momentos informais através de conversas e 

diálogos nos vários espaços do campus, nos anos de 1999 e 2000, período da implantação do 

Programa de Formação de Professores em Pedagogia Rede UNEB 2000. 

Pensávamos: Como seria essa formação, se a proposta inicial era que ela acontecesse em 

apenas 04(quatro) semestres? Como seria a proposta curricular desse curso já que se tratava de 

uma formação em Pedagogia para professores-alunos em pleno exercício da atividade docente? E 

o processo seletivo para a participação no curso teria o mesmo perfil do “concorrido” processo 

seletivo para o curso regular de Pedagogia na UNEB?  

Naquele momento o processo seletivo para o curso regular se dava mediante vestibular 

que era realizado em três dias de provas das áreas de língua portuguesa, redação, matemática, 

inglês, química, física, história, geografia e biologia. E, ainda havia uma imagem de que o curso 

de Pedagogia era o curso mais concorrido do campus VII da UNEB em Senhor do Bonfim, já que 

só existiam três cursos no campus naquele momento, o Curso de Licenciatura em Matemática, o 

Curso de Licenciatura em Biologia e o Curso de Licenciatura em Pedagogia, sendo esse o mais 

procurado nas inscrições para o vestibular. 

Enfim, eram inúmeras as inquietações que “polemizavam” a implantação do Programa 

Rede UNEB 2000 no campus VII, devido à sua “nova” modalidade, de um curso em nível 

superior intensivo.  

No mesmo ano de implantação do Programa Rede UNEB 2000 no campus VII da UNEB, 

eu iniciava minha atuação como coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Ensino em 

Senhor do Bonfim, sendo que já era professora efetiva do quadro docente desde o ano 1998. No 

meu ingresso como docente na rede municipal, eu tinha a formação em nível médio com 

                                                           
3
 Professores regentes auxiliares, era a classificação normativa da rede municipal de ensino para os professores que 

não tinham a formação mínima exigida para atuar na docência, na sua maioria eram pessoas que possuíam apenas o 
ensino médio sem a habilitação em magistério e ainda envolvia também um índice de professores que tinham como 
grau de escolaridade o Ensino Fundamental Completo. 
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habilitação em magistério e era estudante no segundo semestre do curso de Pedagogia na 

modalidade regular. 

As experiências na atividade de coordenação pedagógica me proporcionaram uma 

importante aproximação com a realidade vivenciada pelos professores e professoras da rede 

municipal de ensino de Senhor do Bonfim. Diante de um grupo heterogêneo de professores com 

os mais variados níveis de formação, aproximei-me da complexidade que envolve o “ser 

professor” na rede municipal de ensino, principalmente dos professores que ainda não 

apresentavam a formação específica para o magistério. 

Paralela à implantação do Curso de Pedagogia do Programa Rede UNEB 2000 no campus 

VII, eu fazia o acompanhamento pedagógico de alguns docentes que passaram a cursar a 

formação no Programa. Durante o acompanhamento pedagógico dos docentes que também eram 

professores-alunos no curso de formação em Pedagogia do Programa Rede UNEB, foi possível 

construir uma “visão” diferente daquela que havíamos alimentado no ambiente acadêmico, 

permeada por preconceitos e concepções precipitadas. 

Mediante a interação que eu estabelecia com os professores-alunos, era conduzida a 

perceber mudanças qualitativas nas posturas, nos “discursos” e nas práticas de alguns dos 

referidos professores, mas, também continuava a perceber alguns que permaneciam com 

comportamentos resistentes e contraditórios, no sentido de permanecerem com práticas 

“aleatórias” sem fundamentação teórico-metodológica que norteassem suas práticas na direção de 

planejamentos adequados ao desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.  

 Os anos foram passando e minha convivência com os professores-alunos foi se 

estabelecendo através de dimensões diferenciadas. De 2003 a 2007 passei a assumir a Assessoria 

Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Senhor do Bonfim. Nessa função, eu fazia a 

coordenação geral e orientação do corpo de coordenação pedagógica e dos diretores escolares da 

Rede Municipal de Ensino, atividade essa que me oportunizou trabalhar ao lado de 

coordenadores pedagógicos e diretores escolares que haviam passado pela formação em 

Pedagogia através do Programa Rede UNEB 2000, e novas concepções sobre o profissional 

egresso do mencionado curso foram se estabelecendo. Nesse momento a minha “visão” sobre o 

profissional egresso do curso já se dava em outras dimensões, mais voltadas ao trabalho de gestão 

de processos pedagógicos. Chamava-me atenção o número considerável de diretores e 
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coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de Ensino que eram egressos do Programa Rede 

UNEB 2000.   

Foi a partir dessa vivência com alguns dos professores que cursavam o Programa que 

comecei a organizar as inquietações que deram origem a esse trabalho de pesquisa, e que me 

conduziram a compreender o quanto estou inserida diretamente como sujeito que conhece, 

produz e transforma sua própria história, na trajetória da construção da própria identidade 

profissional docente como também na construção da identidade profissional dos outros. 

Imergir nas compreensões dos próprios sujeitos sobre as articulações entre a formação e a 

construção da identidade profissional tornou-se questão de investigação e de produção reflexiva 

que proporcionou organizar sistematicamente “leituras” e vivências que estão presentes no “ser 

professor” de alguns dos docentes que viveram a experiência de cursar pedagogia através do 

mencionado Programa. 

 Assim a experiência ou vivência com os professores-alunos do curso de Pedagogia do 

Programa Rede UNEB, pode ser um elemento de grande relevância para essa produção científica, 

mas, somente esse aspecto não permite ir mais longe se não estiver ancorado em suporte teórico e 

metodológico adequado ao que se pretende investigar.  

Portanto, é a partir do estabelecimento de um problema claramente definido que as 

articulações teóricas e metodológicas poderão ser explicitadas a seguir. 

 

O Problema 

 

No trabalho em questão é apresentado um estudo que tem como elemento maior, o 

processo de construção da identidade docente de professores da educação básica que passaram 

pelo Programa de Formação docente Rede UNEB 2000, oferecido pela Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB).  

O Programa Rede UNEB 2000 foi criado através da resolução nº 190/98, publicada no 

Diário Oficial de 27 de março, de 1998, pela Universidade do Estado da Bahia- UNEB, com o 

intuito de atender a demanda de professores da rede municipal de ensino que ainda não possuíam 

a formação em nível superior para a docência na educação infantil e no ensino fundamental, 

oferecendo o curso de licenciatura em Pedagogia.  
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Este Programa foi pioneiro na Bahia, em se tratando de uma formação para professores 

em exercício na rede pública de ensino. O Programa Rede UNEB 2000 nasce com o desafio de 

contribuir para a melhoria dos baixos índices de formação docente que a Bahia apresentava na 

época da implantação do referido projeto. De acordo com Macedo, J. M. (2006), os dados da 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), demonstravam que em 2001 

68,6% dos professores que atuavam com o Ensino Fundamental no estado eram qualificados com 

o nível médio magistério, e que somente 15% tinham formação em nível superior com 

licenciatura plena. No Ensino Médio, a situação não era muito diferente, apenas 53% dos 

professores possuíam nível superior em licenciatura. 

Assim, ainda no ano de 1999 o Programa foi implantado no campus VII da UNEB no 

município de Senhor do Bonfim. Mesmo trazendo em sua nomenclatura o slogan de “Rede 

UNEB 2000”, este começou a ser implantado nos campi da UNEB no ano de 1999.  

Sua implantação no município de Senhor do Bonfim contribuiu para que até 2012, se 

formassem em Pedagogia um número aproximado de 150 (cento e cinquenta) professores. A 

partir do ano de implantação desse Programa até os dias atuais o cotidiano da vida profissional 

dos professores da Rede Municipal de Ensino possivelmente passou por algumas transformações, 

e, em se tratando da vida profissional desses sujeitos outras questões podem ser verificadas, pois 

se acredita que uma formação docente dessa natureza pode ter trazido impactos e transformações 

consideráveis na trajetória profissional dos professores e professoras que tiveram seus processos 

formativos marcados pela vivência como alunos do Curso de Pedagogia do Programa Rede 

UNEB 2000. 

De acordo com Dubar (2005) a identidade docente é construída a partir de duas 

dimensões, uma coletiva e outra individual, essas interagem entre si. Os processos de 

socialização primária e secundária, que segundo Dubar (idem) são importantes espaços de 

formação da identidade de cada sujeito, influenciam a construção da identidade profissional de 

forma que o sujeito modifica sua identidade à medida que estabelece novas relações nos vários 

espaços onde convive. Por conseguinte, o processo de formação profissional, enquanto espaço de 

socialização secundária, exerce uma grande influência nos perfis identitários que os sujeitos 

assumem ao longo de sua vida profissional. 

Os docentes que passaram pela formação em Pedagogia no Programa Rede UNEB 2000 

construíram um saber profissional, sendo que, mesmo atuando na docência antes da formação os 
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saberes que esses sujeitos se utilizavam para exercer a profissão não eram legitimados pelo 

espaço acadêmico. Após a formação, espera-se do sujeito que a cursou determinadas 

competências específicas dos saberes profissionais, que contribuirão para que o sujeito se perceba 

diferentemente do seu estado anterior. Diante dos diferentes perfis profissionais que são gerados 

para a profissão docente na contemporaneidade, insere-se então uma investigação que 

proporcione identificar qual a compreensão que esse professor constitui de si enquanto 

profissional tomando como ponto de partida a passagem pelo curso de formação em Pedagogia.   

É a partir do contexto da formação em Pedagogia oferecida a 97 (noventa e sete) 

professores que atuam na Rede Municipal de Ensino no município de Senhor do Bonfim, através 

do Programa Rede UNEB 2000, no campus VII da UNEB que se deu o delineamento da seguinte 

questão: 

Quais as relações que os professores-alunos estabelecem entre a participação no curso de 

formação em Pedagogia através do Programa Rede UNEB 2000 e o processo de constituição de 

suas identidades profissionais, considerando a trajetória descrita por eles na profissão? 

 Diante de tal indagação faz-se necessário estabelecer um marco a ser alcançado nesse 

trabalho que se ilustra através do objetivo geral dessa produção dissertativa: Identificar as 

compreensões dos professores-alunos sobre o processo de construção de sua identidade docente 

articulado com a trajetória profissional, tomando como referência a passagem pela formação em 

Pedagogia no Programa Rede UNEB 2000. 

Além do objetivo geral acima apresentado também foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos que nortearam a investigação aqui apresentada: Identificar as compreensões 

dos professores-alunos egressos do Programa sobre o “ser professor” ou ainda “o ser pedagogo”; 

Interpretar os elementos marcantes da trajetória profissional de uma amostra de professores da 

Rede Municipal de Ensino de Senhor do Bonfim, que cursaram Pedagogia no Programa Rede 

UNEB 2000, através de suas próprias narrativas; Identificar os possíveis impactos e influências 

da formação em Pedagogia no Programa para o processo contínuo de construção da identidade 

docente dos professores, considerando sua identidade em movimento antes mesmo da formação.  

Assim, mediante a apresentação dos objetivos acima é válido indicar que a escolha pela 

utilização do termo “identidade profissional” no seio da problemática para o desenvolvimento 

desse estudo, não traz a intencionalidade de “mergulhar” na complexidade da construção 

identitária social destes sujeitos, pois um trabalho dessa natureza exigiria um tempo do qual não 
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dispomos para realização da pesquisa em questão. Na realidade o que se pretende é compreender 

qual imagem profissional os sujeitos têm de si mesmos tomando como referência a participação, 

enquanto professores-alunos, em uma formação intensiva. Utiliza-se o termo identidade, pois de 

acordo com Dubar (2005), essa imagem é uma das facetas que compõe a identidade social desses 

sujeitos e ao mesmo tempo interfere, reconstrói e desconstrói seu processo identitário social.    

A seguir apresenta-se o contexto que justifica e revela a pertinência desse estudo.  

 

Justificativa 

  

Inúmeros são os programas de formação de professores desenvolvidos atualmente pelo 

poder público tanto no âmbito do governo federal, quanto nas instâncias estaduais e municipais 

para professores da educação básica da rede pública. Esta política se ampliou desde o final da 

década de 1990, quando universidades públicas criaram seus primeiros projetos de cursos de 

licenciatura para professores que já atuavam na rede pública da educação básica sem a formação 

exigida pela legislação.  

Os programas de formação e de qualificação apresentados pelas instâncias 

governamentais, na maioria das vezes, são implantados sem um debate prévio que possa envolver 

a comunidade acadêmica e principalmente os sujeitos para quem são destinados tais programas. 

Assim, esses programas tornam-se um espaço para amplas análises e reflexões no âmbito dos 

estudos sobre identidade e formação docente, pois é preciso trazer a lume questões que revelem 

as reais condições e as diretrizes teórico-metodológicas que têm norteado esses programas de 

formação docente. 

Podem-se citar algumas das questões que suscitam análises no campo da formação 

docente relacionadas à promoção intensa de cursos de formação para professores em exercício, 

como por exemplo: se esses cursos têm contemplado as fragilidades na formação prévia dos 

docentes, que em alguns casos trazem uma trajetória na profissão na condição de “professores 

leigos” apresentando limitações tanto no campo dos conhecimentos intelectivos quanto no dos 

conhecimentos pedagógicos; se há antes do início desses cursos uma preocupação com  a questão 

da infraestrutura física dos  espaços acadêmicos das universidades que muitas vezes já não dão 

conta dos seus cursos regulares e quando passam também a atender aos programas de formação 

enfrentam sérios problemas tanto no que tange aos recursos físicos quanto aos recursos humanos; 
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enfim, é necessário que haja uma preocupação com as questões estruturais do contexto que 

envolve o processo de implantação dos programas de formação docente . 

Não se pretende aqui negar a realidade da problemática nos baixos índices referentes à 

formação docente em nível superior no País. A partir da sinopse do censo dos profissionais do 

magistério da Educação Básica, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) de 2007 a 2011, pode-se observar ainda um número 

significativo de professores sem a formação em nível superior com licenciatura com um índice 

em 2011 que chega a 25,4%.  

 

Tabela 01 – Proporção de docentes brasileiros por grau de formação (2007 a 2011) 

 

 Proporção de Docentes por Grau de Formação  

Ensino Fundamental  Ensino Médio  Educação 
Superior 

Ano  Número de 
 Docentes  

Incompleto Completo Total Normal/ 
Magistério 

Sem 
Normal/Magistério 

2007 1.878.284 0,2 0,6 30,8 25,3 5,5 68,4 

2008 1.983.130 0,2 0,5 32,3 25,7 6,5 67,0 

2009 1.991.606 0,2 0,5 31,6 24,5 7,1 67,8 

2010 2.023.748 0,2 0,4 30,5 22,5 8,1 68,8 

2011 2.039.261 0,2 0,4 25,4 19,0 6,4 74,0 

Fonte: INEP (BRASIL, 2011) 

 

Índices dessa natureza se dão em decorrência de um contexto histórico da educação 

brasileira que revela inúmeros problemas de estruturação, da lentidão de políticas públicas para a 

formação docente. Observa-se na tabela acima um índice de 0,2 de professores brasileiros que, 

sequer, têm o Ensino Fundamental completo, e um fator que chama atenção é que esse índice 

permanece inalterado desde 2007 até 2011. Outro fator intrigante nessa tabela é que professores 

com formação em Nível Médio, mas sem a formação técnica no Curso Normal ou de Magistério 

cresceu de 2007 até 2010, porém em 2011 esse índice é reduzido com uma diferença de quase 
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0,2%. Contraditoriamente é perceptível nesse mesmo período de 2007 a 2011 um crescimento de 

professores com formação em Nível Superior. 

Pode-se afirmar que, mesmo indiretamente, a predominância da atuação de docentes na 

condição de “professores leigos” - sem a formação com a habilitação para o magistério seja em 

nível médio ou em nível superior - foi também legitimada “sutilmente” pela Lei de educação que 

vigorou da década de 1970 até o final da década de 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 5692/71. 

No conteúdo da referida lei se permitia a atuação no magistério de pessoas que 

possuíssem no mínimo o 5º ano do Ensino Fundamental para lecionar nas séries iniciais, como 

está descrito no artigo 77 das Disposições Transitórias da referida lei: 

 

Quando a oferta de professores, legalmente habilitados, não bastar para atender às 
necessidades do ensino, permitir-se-á que lecionem, em caráter suplementar e a título 
precário: [...] 
a) no ensino de 1º grau, até a 6ª série, candidatos que hajam concluído a 8ª série e 

venham a ser preparados em cursos intensivos e 
b)  no ensino de 1º grau, até a 5ª série, candidatos habilitados em exames de 
capacitação, regulados nos vários sistemas, pelos respectivos Conselhos de Educação. 
(BRASIL, 1971) 

 

Esse trecho da lei apresenta um dos aspectos da precariedade do trabalho docente, e da 

desvalorização da formação específica para o magistério. No último parágrafo do documento 

acima registrado, fica em evidência que o entendimento do poder público da época em relação ao 

nível de preparo requerido para o exercício da docência era muito simplório e superficial, quando 

se permitia que esses conhecimentos fossem trabalhados em cursos de curta duração que 

poderiam ser assimilados por sujeitos que apresentassem até mesmo o Ensino Fundamental 

incompleto.      

O grau de formação dos professores desse período possivelmente era ainda menor do que 

o exigido por lei, pois dados expressos no documento dos Referenciais Curriculares Nacionais 

para Formação de Professores (BRASIL, 1999), publicado no ano de implantação da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, revelam que 10% dos professores brasileiros que atuavam nas 

séries iniciais não tinham sequer o Ensino Fundamental Completo e, 20% tinham somente o 

Ensino Fundamental Completo, ou seja, o grau de escolaridade dos docentes brasileiros em pleno 

século XXI era de aproximadamente 30 % de professores com Ensino Fundamental completo e 

incompleto, e este número agrava-se mais ainda se incluídos os professores que tinham nível 
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médio com outra formação que não a do magistério, isto é, o número de professores leigos no 

país em 1996, chegava a 35 % de acordo com dados oficiais. 

  Possivelmente, esse alto índice de docentes sem a formação adequada se dava, sobretudo, 

pelo fato de que os espaços para formação de docentes eram restritos às grandes metrópoles do 

país, concentrando-se nas grandes capitais, em sua maioria, oferecidos por instituições privadas, 

o que tornava o acesso mais difícil e, consequentemente, o quantitativo de profissionais que 

conseguiam concluir sua formação era insuficiente à demanda educacional brasileira que se 

multiplicava. 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96, é que a qualificação para a atividade 

docente passa a ser regulamentada no país de forma mais expressiva. Tal lei, em seu artigo 62, 

assim dispõe sobre a formação de profissionais de educação: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 
curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades 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. (BRASIL, 1996) 

 

Afirma-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/1996 contribuiu para a 

melhoria da qualificação docente, no que se refere à ideia apresentada no documento, 

principalmente no seguinte trecho: “aprimoramento profissional, faz parte da profissão a partir de 

indicações como: o curso de licenciamento do docente em serviço” (Art. 67, II), a promoção de 

cursos de formação continuada, a reserva de carga horária para estudos, planejamento, e outros. 

Contudo, as ações em torno da melhoria do nível de formação dos docentes brasileiros 

acontecem de forma gradativa, os programas e projetos começam a surgir lentamente a partir da 

iniciativa de algumas universidades, prefeituras e redes estaduais de ensino em algumas regiões 

do país, primeiramente nas regiões sul e sudeste e, posteriormente, nas demais regiões. 

No estado da Bahia, segundo Macedo, J.M. (2006), a iniciativa de formar professores em 

exercício em parceria com as Instituições de Ensino Superior surge no ano 1999, de forma tardia 

se comparada a outros estados da federação. Mesmo reconhecendo-se que a Universidade do 

Estado da Bahia, com seu projeto Rede UNEB 2000, foi pioneira no oferecimento desta 

modalidade de formação em nível superior para professores em exercício. Posteriormente, cursos 

dessa natureza proliferam-se de forma acelerada, sendo oferecidos também por Instituições 
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privadas que estabelecem convênios com as prefeituras. Na maioria dos casos, os cursos de 

formação são na modalidade de Educação à Distância.  

A multiplicação desses programas é alvo de debates e questionamentos quanto à 

intencionalidade das políticas da modalidade de formação docente intensiva e em serviço. Há 

uma ideia de que, a partir da elevação do nível de formação dos professores, os índices de 

desempenho das escolas sejam melhorados, uma vez que os instrumentos de avaliação externos 

(e o mais utilizado no momento atual que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  

(IDEB), revelam índices de fracasso escolar para a educação básica brasileira. 

O último resultado do IDEB referente ao ano de 2011 apresenta como média nacional de 

avaliação do rendimento escolar dos alunos da Educação Básica, a partir de uma escala de zero a 

dez, os seguintes resultados: 3,4 para a rede pública nacional do Ensino Médio; 3,9 para a rede 

pública nacional nos anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9º ano); e, 4,7 para a rede pública 

nacional nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Responsabilizar unicamente o professor pelos dados acima apresentados traduzir-se-ia 

numa visão simplista e reduzida diante da complexidade que envolve o contexto da escola 

pública brasileira. Inúmeros são os entraves que contribuem para tais índices de fracasso escolar, 

assim como também as novas políticas em prol da formação docente não conseguiram produzir 

um perfil profissional que supere o “desconforto” da crise de identidade do professorado.  

Porém, diante deste quadro podem-se apresentar algumas inquietações que contribuem 

para uma análise da conjuntura atual em que vêm se processando os cursos de formação docente. 

Uma dessas inquietações, apresentada aqui como elemento norteador deste trabalho de pesquisa, 

refere-se aos reflexos (ou não) da participação nos programas de formação sobre a identidade 

profissional de professores que já atuam na educação básica, sujeitos esses que apresentam 

referenciais de prática e de saberes docentes construídos a partir da experiência de suas trajetórias 

profissionais como docentes, mesmo sem terem passado por uma formação acadêmica para a 

docência.  

O professor, dito “não qualificado” - aquele que não apresenta um nível de formação 

adequado ao seu segmento de ensino - já possui uma gama de saberes acumulados que 

constituem sua prática, sua identidade profissional. De acordo com Tardif (1991), o professor é 

antes de tudo alguém que sabe transmitir alguma coisa. Esse é um aspecto diferencial para a 

formação voltada a professores em pleno exercício.  
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A formação para esse docente terá uma conotação diferenciada quando comparada à 

formação inicial de futuros professores, que ingressam na universidade sem exercer ainda a 

profissão, sendo que a formação universitária se constituirá como o início do processo de 

socialização profissional. Dessa forma, torna-se de notável importância uma análise direcionada a 

identidade profissional a partir do panorama dos cursos de formação para professores em 

exercício.  

Para Nóvoa a identidade profissional é construída desde a fase da opção pela profissão até 

a aposentadoria, é uma construção que tem uma dimensão espaciotemporal. “É uma construção 

que tem as marcas das experiências feitas, das opções tomadas, das práticas desenvolvidas, das 

continuidades e descontinuidades, quer ao nível das representações quer ao nível do trabalho 

concreto.” (NÓVOA, 1999, p.115).  

Durante as formações novas facetas vão sendo agregadas aos saberes docentes, novas 

relações são estabelecidas entre colegas de profissão, em relação ao seu trabalho, e à sua 

identidade profissional. Segundo Santos (2004), é importante ressaltar a importância de estudos, 

que deem suporte à compreensão do processo de formação docente, para que propostas 

efetivamente inovadoras possam desenvolver-se no campo da formação continuada.  

Segundo Franco (2008, p. 111), “a prática dos cursos de formação docente, tanto pode 

contribuir para transformar a prática do sujeito, quanto pode blindar o sujeito e provocar 

resistências ainda maiores para a autorreflexão”. A autora classifica os cursos de formação sob 

duas perspectivas:  

Primeiro, sob a perspectiva de cursos que através de suas práticas informam, transformam 

e libertam o indivíduo. E segundo, classifica cursos que, na verdade oprimem, distorcem e 

congelam a prática do sujeito.  

Uma formação docente formulada a partir de uma perspectiva baseada na racionalidade 

técnica, quando os docentes são considerados meros reprodutores de currículos pré-estabelecidos, 

ou transmissores de saberes produzidos por outros, nega a subjetividade do trabalho docente, dos 

diversos saberes que constituem a atividade docente. Discussões mais recentes empreendidas por 

Tardif (2000; 2005; 2007), Hernandez (1998), Pimenta (2006), Nóvoa (1999; 2007) em torno da 

formação docente apontam como um dos eixos principais para a própria construção dos cursos de 

formação de professores a articulação no espaço acadêmico dos saberes experienciais, vivenciais 
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e profissionais que os docentes já trazem consigo, antes mesmo do primeiro contato com o 

espaço acadêmico.  

Segundo Nóvoa, “a maneira como cada um de nós ensina está diretamente dependente 

daquilo que somos como pessoa quando exercemos o ensino” (NÓVOA, 1999, p.15). O processo 

do fazer-se professor ou professora é muito particular para cada um e para cada uma. Ele se 

definirá de acordo com as condições e os motivos que conduzem o sujeito à entrada e 

permanência na profissão, às marcas que carrega de suas relações com a profissão, ao contexto 

acadêmico desde a vida escolar até à formação profissional.  

 Discutir a identidade docente partindo do contexto de um grupo de professores que 

cursaram Pedagogia através de um curso de formação continuada é também estar atento aos 

múltiplos contextos que compõem a construção desse processo em constante movimento. 

A seguir apresentar-se-á o contexto dos estudos sobre identidade docente no mundo 

acadêmico. 

  

O contexto dos estudos sobre Identidade Docente 

   

 No intuito de subsidiar o estudo que aqui se apresenta, uma pesquisa que traz no centro de 

sua análise a questão do processo de construção identitária de professores que participaram na 

condição de professores-alunos de uma formação em serviço, num curso de Pedagogia, tomando 

como foco professores que participaram do Programa Rede UNEB 2000, no campus VII da 

Universidade do Estado da Bahia, no município de Senhor do Bonfim-BA, fez-se um balanço 

geral da produção acadêmica que também tenha no cerne de suas discussões os conceitos que 

estão inseridos nesse problema que são: identidade, profissionalização, trabalho e formação 

docente. 

 Tal levantamento tem como intento traçar o estado da arte, isto é, situar as produções 

acadêmicas que problematizam e discutem identidade docente, com vistas a pontuar as variáveis 

que perpassam as discussões acerca desse objeto, e ainda contextualizar a pertinência dessa 

pesquisa nesse panorama. 

  Foram tomadas como referências para esse levantamento duas fontes: o banco virtual de 

teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
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e artigos de periódicos disponíveis no ambiente virtual Scientific Electronic Library Online 

(SciELO). 

 Os trabalhos que foram tomados por referência no banco de teses e dissertações da 

CAPES, foram pesquisados nos meses de agosto a outubro de 2012, a partir da estratégia de 

busca pré-definida por palavra-chave, em que se utilizou o termo “identidade profissional 

docente” apontou-se como período das produções de 1999 até 2011.  

 Tomou-se esse recorte temporal por ser esse período considerado fecundo para discussões 

nessa área devido à repercussão de documentos oficiais normatizados no final da década de 1990, 

que apresentaram reformas educacionais, influenciaram as políticas de valorização da identidade 

docente, como por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/1996, as Diretrizes 

Nacionais para os Cursos de Licenciatura, as Diretrizes Nacionais para o Curso de Pedagogia, 

entre outros documentos de grande relevância que provocam estudos e discussões que envolvem 

a identidade docente. 

 No primeiro momento da busca pré-definida no acervo disponível no banco eletrônico de 

teses e dissertações da CAPES, foram identificados no grupo de teses 122 (cento e vinte e duas) 

teses e 453 (quatrocentos e cinquenta e três) dissertações que apresentavam em suas palavras-

chave relações com o termo “identidade profissional docente”. É válido ressaltar que a CAPES 

disponibiliza em seu sítio na internet somente os resumos das produções. 

 Para realizar uma busca mais apurada dos trabalhos que mais se aproximassem do estudo 

aqui apresentado, foram desprezadas as indicações que não relacionavam identidade docente com 

formação de professores da educação básica, assim como trabalhos que apontavam a formação de 

docentes relacionados a outras áreas como enfermagem, direito, entre outros. 

  Após essa segunda seleção tomou-se para uma análise mais cuidadosa, e em alguns casos 

seguidos de busca dos trabalhos em seu texto completo, um total de 20 (vinte teses) e 07 (sete) 

dissertações de mestrado, que estão listadas em quadro específico no apêndice A desse trabalho, 

inclusive algumas das dissertações traziam também no campo empírico de pesquisa o Programa 

Rede UNEB 2000. 

 A leitura dos resumos desses trabalhos, assim como a leitura do texto completo de alguns 

deles, forneceu elementos suficientes para constatar que houve um aumento considerável na 

utilização do conceito identidade profissional, ou ainda de conceitos que estão subentendidos 

nessa categoria. 
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 O quadro abaixo demonstra a frequência em que aparecem nos trabalhos os conceitos de 

identidade docente, assim como são listados os demais conceitos que subjazem dessa discussão, 

encontrados nos trabalhos selecionados para análise: 

 

 

Tabela 02 – Frequência de registro dos conceitos abordados nos vinte e sete trabalhos       

consultados no banco de dissertações e teses da CAPES (1999 -2011) 

 

Ano de produção 

Conceitos 

abordados 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Formação 

Docente 

03  01  01  03 01 01 04 02   16 

Identidade 

Profissional 

01   01 01  03 01 01  03  01 12 

Profissão 

Docente 

01  01 01   01 01   03   08 

Escola Pública 01      01  01 01 01   05 

Abordagem 

Autobiográfica 

01       01 01 01    04 

Pedagogia    01    01    01   03 

Neoliberalismo       02       02 

Trabalho 

Docente 

   01   01       02 

Representações 

Sociais 

       01   01   02 

Saberes 

docentes 

        01     01 

Saúde docente       01       01 

Fonte: Dados extraídos a partir dos resumos do banco de dissertações e teses da CAPES. 

 

 De acordo com o que se pode observar na tabela acima, em alguns trabalhos o conceito 

identidade profissional não aparecia explicitamente entre as palavras-chave de todas as produções 

analisadas, em apenas 12 (doze) delas o termo é explicitado, porém na estratégia de busca no site 

todos os trabalhos foram apresentados dentro do conceito “identidade profissional docente”, pois 

embora, em alguns, o termo não tenha sido colocado entre as palavras-chave, todos os trabalhos 
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analisados exploravam em seus textos questões relacionadas à identidade docente de forma 

explícita. 

 Um aspecto curioso a ser observado é que nos trabalhos de dissertação de mestrado de 

Aires (2009); Nogaro (2001); Conti (2003); Gabriel (2008), Oliveira (2004); Fornari (2009); 

Sousa (2006); Martínez (2008); Patinha (1999); e nas teses de doutoramento de Cossio (1999); 

Gomes (2005); Andrade (2007); Silva (2008); Medeiros (2005); e, Jesus (2005), o conceito de 

“formação docente” aparece atrelado ao conceito de “identidade”, mesmo que em vieses 

diferentes como formação inicial, formação continuada, formação em serviço, na produção 

científica educacional.  O conceito de formação docente vem sendo trabalhado de forma mais 

intensa de 2005 em diante. 

 Tal fato pode estar relacionado a outro aspecto interessante a ser aduzido mediante a 

análise das teses e dissertações, mesmo que em alguns esse aspecto tenha sido desenvolvido de 

forma superficial e em outros de forma mais extensa, mas em todos eles há uma discussão sobre 

as reformas educacionais que vêm ocorrendo no Brasil e em outros países desde os anos de 1990, 

período apontado como marco para tais análises. Nessas discussões, há uma ênfase no caráter 

neoliberal que subjaz uma série de reformas envolvendo gestão, financiamento, currículo, 

avaliação e formação de professores. 

 Há uma tendência de discussão sobre a influência neoliberal na construção da identidade 

docente demarcada em alguns desses trabalhos, mais especificamente em Nogaro (2001) que 

discute as lógicas subjacentes à formação do professor para a escolaridade inicial; em Freitas 

(2005) que investiga a influência do modelo neoliberal no processo do trabalho docente; em 

Lemos (2009) que problematiza o contexto de frustração e desencanto com o exercício 

profissional docente; também em Oliveira (2004) que discute a ótica do discurso oficial para a 

profissionalização docente; em Sousa (2006) que investiga a padronização do conhecimento na 

formação de professores; em Carneiro (2011) que apresenta um estudo sobre os discursos 

contraditórios e a construção das identidades profissionais docentes; e, por fim em Medeiros 

(2005) que apresenta um estudo sobre os cursos intensivos de graduação ou a “mão” neoliberal 

na formação de professores.  

 Enfim, há uma característica comum entre os trabalhos elencados acima que corrobora 

com o que diz Lawn (2001, p. 121) sobre como é delineada e pensada a identidade docente no 

cenário neoliberal de reformas educacionais. “Em períodos-chave deste século, seguindo 
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mudanças na política econômica e social, tornou-se necessário criar novos professores para as 

‘escolas reestruturadas”. Observa-se que a identidade docente no tempo presente é marcada pela 

reestruturação do trabalho que atinge a profissão docente assim como as demais profissões, e que 

esse processo se dá em meio ao que se denomina de “crise de identidade” pós-moderna, como 

afirma Hall (2006, p. 87). 

 

[...] parece então que a globalização tem, sim, o efeito de contestar e deslocar as 
identidades centradas e ‘fechadas’ de uma cultura nacional. Ela tem um efeito 
pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas 
posições de identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, 
mais plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou trans-históricas.  

 

 Os trabalhos apontam que o professor tem sido alvo nas políticas e reformas educacionais 

para a efetivação dos ideais do mundo “globalizado”, e que há uma perspectiva nesse contexto 

para a formação de um profissional performático. 

 

Frequentemente, os professores agem como uma parte necessária de uma proposta 
educativa, embora surjam, nessa mesma proposta, como sombras, representantes ou 
sujeitos. Aparecem em destaque quando existe, de alguma forma, um pânico moral 
acerca da sociedade e das suas crianças; nesses momentos, os professores estão em 
primeiro plano, escrutinados e reprovados. É então que sua identidade aparece como 
inadequada e é sujeita a alteração, abruptamente, por vezes, no sentido da modernização, 
sempre. (LAWN, 2001, p. 118)  

 

 Lawn (2001) apresenta uma interessante discussão sob essa ótica, quando compreende 

que a identidade docente é produzida e regulada pelo estado e pelos grandes empresários. 

Fazendo uma breve avaliação sobre a produção da identidade docente na Inglaterra, ele revela a 

produção da identidade docente adequada às demandas da modernização através dos 

regulamentos, serviços e encontros políticos, discursos públicos, programas de formação e outras 

formas de intervenção que regulam e produzem as práticas e as imagens do trabalho docente que 

circulam e vigoram entre a própria categoria. 

 Ao evidenciar-se a frequente produção científica sobre a formação e a identidade docente 

no Brasil de 1999 a 2011, obtém-se uma reafirmação no país do panorama mundial que foi se 

instituindo em torno da produção de novos professores para as escolas reestruturadas. Conceitos 

como competência, mercado de trabalho, mal estar docente, ciclo de vida de professores, saberes 

docentes, escola pública, profissionalização e socialização profissional representam a variedade 
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de temas através dos quais a identidade docente vem sendo tratada no âmbito acadêmico de 

produções científicas sobre educação. 

 Os estudos nessa área são produzidos por diferentes referenciais teóricos que, diante da 

análise dos vinte e sete trabalhos pesquisados, podem ser classificados em três grupos: há um 

grupo de produções que reforçam e delineiam a identidade e formação docente consoante aos 

interesses políticos e econômicos atuais, em que as competências do docente são tratadas para 

uma finalidade que extrapola a sala de aula; há outro grupo de produções que faz a crítica e 

oposição ao contexto de produção de uma identidade docente regulada pela reestruturação do 

trabalho; e há ainda um terceiro grupo que se atém às relações de origem social dos professores 

discutindo histórias de vida, memórias autobiográficas num movimento de contextualização da 

identidade docente a partir da singularidade das experiências e da socialização profissional. 

 Não se utilizará de atrevimento em mapear ou designar dentro de cada grupo as matrizes 

teóricas que sustentam as diferentes discussões sobre identidade docentes aqui apontadas, pois é 

necessário reconhecer a dinamicidade e a pluralidade que envolve tais reflexões, diante da 

complexidade que o tema pode apresentar. Outro fator que impede tal direção é a hermenêutica 

que cada linha de discussão teórica faz sobre uma linha epistemológica, um mesmo autor, ou uma 

mesma produção teórica que pode assumir compreensões totalmente diversas a depender da 

postura epistemológica dos sujeitos que  utilizam a mesma.  

 Talvez seja esse o ponto nevrálgico do estudo que aqui se apresenta diante das pressões 

acadêmicas de linhas e posicionamentos teóricos que “invadem” as hipóteses, as certezas e 

incertezas de uma produção que se constitui como mais um “fio” de uma complexa “teia” que 

representa os estudos sobre o processo de constituição identitária docente. 

  Quanto à questão metodológica das produções sobre identidade docente analisadas 

predominou a utilização da abordagem auto-biográfica que valoriza as histórias de vida, e a  

abordagem das representações sociais, como pode-se observar nos trabalhos de: Aires (2009); 

Silveira (2009); Conti (2003); Lima (2002); Pereira (2007); Gabriel (2008); Fornari (2009); 

Sousa (2006); Gomes (2005); e, Nogueira (2006).Vê-se nesses trabalhos que as narrativas 

constituem práticas discursivas de grande relevância para a compreensão sobre a construção de 

identidades, e que o poder de narrar está estritamente relacionado à construção de identidades 

sociais. 
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 Houve uma abordagem não muito frequente, mas que começa a se estabelecer no 

ambiente acadêmico das pesquisas em educação, principalmente na área de identidade docente, é 

a abordagem multirreferencial, presente nos trabalhos de Medeiros (2005), Sousa (2006) e Aires 

(2009).  

 A abordagem multirreferencial está fundamentada em Adoino (2009 apud AIRES, 2009), 

Morin (2007 apud AIRES, 2009) e Macedo (2002 apud AIRES, 2009). Essa abordagem permite 

ao pesquisador uma leitura plural e heterogênea do objeto de estudo. No caso dos estudos sobre 

identidade docente essa abordagem pode contribuir para uma maior aproximação com os sujeitos.  

 Aires (2009), autora de um dos trabalhos desse levantamento, entende por 

multirreferencialidade a pluralidade de referências que contribuem para pensar o objeto. Essa 

abordagem valoriza e considera a intelegibilidade dos sujeitos e das instituições que se revela na 

interlocução, há então uma valorização da pluralidade dos fenômenos sociais estudados.  

 Nos demais trabalhos são encontrados com maior frequência os seguintes vieses 

metodológicos: autobiografia, estudo de caso, análise do conteúdo, análise do discurso, entrevista 

compreensiva e etnopesquisa. 

 A etnopesquisa, fundamentada na etnometodologia, é uma abordagem encontrada em três 

teses, como fio condutor do percurso metodológico que contribui para uma aproximação maior 

entre pesquisador e sujeitos, porém valorizando a linguagem do sujeito e os métodos que este se 

utiliza para ilustrar sua realidade.  

 Diante dessa primeira aproximação com o estado da arte que aqui se delineia, observou-se 

uma incisiva preocupação dos pesquisadores associada ao contexto sócio econômico que envolve 

as políticas educacionais voltadas para a formação docente que têm conduzido uma produção de 

identidades docentes forjadas pela reestruturação do mundo do trabalho e ainda, exploram os 

limites e as potencialidades dos processos formativos de socialização profissional para a 

construção de identidades profissionais que contemplam a complexidade dos tempos atuais. 

 Apresenta-se ainda nesse trabalho uma segunda estratégia de construção do estado da arte 

aqui posto a partir do estudo de trinta e cinco artigos que fazem parte da Base de dados do Site da 

SciELO.  Os artigos foram pesquisados no mês de agosto de 2012, a partir da estratégia de busca 

pré-definida por palavra-chave, em que se utilizou o termo “identidade docente”. O período das 

produções é de 1999 até 2011. 
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 A SciELO inicialmente, é uma biblioteca digital de acesso online que comporta periódicos 

sobre diversas áreas do conhecimento, constituindo uma confiável fonte de disseminação, 

ampliação e armazenamento de acervo com conteúdo de produções sistemáticas científicas, uma 

vez que o crivo de seleção dos materiais a serem disponibilizados em sua plataforma segue o 

rigor acadêmico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) do 

Centro Latino-Americano do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), e do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). O escopo da coleção 

ScieLO apresenta produções que datam desde 1997. 

Os periódicos disponibilizados na plataforma SciELO são originais, resultantes de 

pesquisa científica e/ou significativas para as  áreas específicas do conhecimento. Diante da 

confiabilidade e do exequível acesso a um acervo de tal nível, optou-se por elaborar o estado da 

arte do estudo também a partir do material identificado na plataforma SciELO através da palavra 

chave “identidade docente”.  

Ao realizar a busca na Base SciELO  foram disponibilizados na plataforma um total de 

quarenta artigos, porém somente trinta e cinco estavam disponíveis na versão para leitura de texto 

utilizou-se como critério de inclusão os artigos que pudessem ser salvos em forma de texto para 

leitura que tornou possível um estudo mais criterioso no uso do texto digital na modalidade off-

line.  

O período de publicação dos artigos selecionados foi de 1999 até junho de 2012, sendo os 

35 (trinta e cinco) trabalhos distribuídos de acordo com o que mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela – 03 Número de artigos sobre identidade docente selecionados na plataforma 

SCieLO (1999-2012) 

 

Ano Número de artigos 

1999 01 

2000 00 

2001 01 

2002 02 

2003 02 

2004 03 

2005 01 
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2006 02 

2007 03 

2008 06 

2009 04 

2010 02 

2011 06 

2012 01 

Fonte: dados extraídos da plataforma SCieLO, através de busca por palavra-chave “identidade docente”. 

 

Nota-se que nos últimos quatro anos há um crescimento no número de produções sobre 

identidade docente, pois a somatória dos trabalhos de 2008 a 2011 obtêm um total de 18 (dezoito) 

trabalhos em 04 (quatro) anos, quando de 1999 a 2007, a somatória revela a produção de quinze 

trabalhos em nove anos, provavelmente haja um interesse maior pela discussão diante do 

contexto das crises que assolam as identidades profissionais, o que é reflexo da conjuntura 

contemporânea que busca atender aos interesses do mundo globalizado, das revoluções 

tecnológicas.  

 

A ideia de que “o que de mais essencial está subjacente à crise de identidade dos 
professores é comum às restantes crises de identidade de outros grupos e lugares nas 
sociedades contemporâneas” (LOPES, 2001, p. 21), e portanto de que existe uma relação 
intrínseca entre a crise de identidade docente e a crise da modernidade, estrutura a minha 
investigação sobre a identidade dos professores. Tomar consciência desta relação parece-
me fundamental se queremos pensar seriamente (sem optimismos ou pessimismos 
excessivos) a (re) construção das suas identidades. (LOPES, 2006, p.03) 

 

Para melhor organizar a análise do conjunto dos artigos foram desprezados os que 

apresentavam uma discussão sobre identidade docente a partir de campos de discussão distantes 

do estudo aqui apresentado, como por exemplo, artigos que apresentavam estudos 

historiográficos e estudos que exploravam identidades profissionais de docentes que atuam no 

ensino superior e ainda a discussão de identidade docente em cursos de bacharelados, seguindo a 

mesma perspectiva de análise utilizada na análise das dissertações e teses do banco da CAPES, 

apresentado anteriormente. 

Os artigos analisados foram agrupados em três categorias que contemplam as temáticas 

relacionadas à identidade docente presentes nesses artigos, a saber: 1- “Identidade, 

profissionalismo e profissionalidade;” 2 - “Formação de professores: saberes docentes e cultura 
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do desempenho;” 3 - “Identidade docente sob a perspectiva do engajamento político: regulação e 

sindicalização.” 

O primeiro grupo de artigos classificado na categoria 1 – “Identidade, profissionalismo e 

profissionalidade,” apresenta um número considerável de trabalhos relacionados a seguir: Chakur 

(2002); Loguercio e Pino (2003); Ludke e Boing (2004); Mazzotti (2007); Nascimento (2009); 

Sales e Charmon (2011); e, Morgado (2011). 

Os artigos agrupados nesta categoria trazem como característica comum discussões e 

problematizações que apresentam alguns elementos concernentes às novas configurações da 

identidade docente. Estes trabalhos apontam as transformações significativas, algumas tendências 

e discursos que permeiam a construção da identidade docente na contemporaneidade4. 

Há uma preocupação, na maioria dos trabalhos desse grupo, quanto à diversidade de 

posicionamentos teóricos sobre conceito de profissionalidade, pois cada quadro referencial 

apresenta uma lógica de análise diferenciada.  A profissionalidade docente é analisada como uma 

marca do discurso neoliberal para a promoção de identidades docentes que atendam à 

reestruturação do mundo do trabalho, numa perspectiva do professor “como um prático”, um 

profissional cumpridor de tarefas que precisa demonstrar competências que o habilitem para uma 

atuação profissional consoante com o mundo competitivo.  

Assim como em outros trabalhos há uma ênfase positiva na promoção de um referencial 

de formação docente que proporcione à categoria a atualização necessária para que possa então 

adquirir o status da profissionalidade no sentido de imbuir o professor de sabres exclusivos do 

seu grupo profissional. 

 Segundo Ludke e Boing (2004), o termo profissionalidade é de origem italiana e foi 

introduzido no Brasil pela via francesa. Ainda segundo os autores o termo exprime uma ideia 

neoliberal e é utilizado como uma evolução da ideia de qualificação. Referido à atividade docente 

esse conceito valoriza a concepção performática do docente como um prático reflexivo. 

Para Chakur (2002) a caracterização do professor como um prático reflexivo situa-se num 

nível superior à lógica neoliberal do desenvolvimento de profissionalidade, segundo a autora o 

professor prático reflexivo passa por um processo de revalorização pessoal e de aquisição de 

                                                           
4 O conceito aqui empregado do termo contemporaneidade volta-se para a atribuição de determinada especificidade 
ao tempo presente. A expressão tem aparecido de forma recorrente nas produções acadêmicas nas ciências humanas 
e sociais, como forma de ilustrar as transformações atuais em variadas esferas e no intuito de expressar a 
complexidade e mutabilidade que contorna o tempo presente. (HENNIGEN, 2007) 



 42 

autonomia. Expõe que o desenvolvimento profissional está intimamente relacionado com o 

desenvolvimento pessoal fundamentando-se em Cavaco (1995, apud CHAKUR, 2002), 

Huberman (1995, apud CHAKUR, 2002), e Nóvoa (1999).   

A categoria 2 - “Formação de professores: saberes docentes e cultura do desempenho,” é a 

categoria, que na seleção aqui direcionada, engloba um maior número de pesquisas, são 12 (doze) 

artigos produzidos pelos autores a seguir: Melo (1999); Monteiro (2001); Andrade (2003); Santos 

(2004); Oliveira, et.al.(2006);Towsend e Tomazzeti (2007); Franco (2008); Cristovão e Gamero 

(2009); Fincato (2010); Fartes e Santos (2011); e,  Luz e Balzan (2011). 

O elemento que faz elo entre os trabalhos agrupados nessa categoria, é que em todos eles 

a discussão central está voltada aos percursos da formação docente, articulados à construção da 

identidade docente, porém cada um indica uma problematização específica. Enfocam algumas 

importantes nuances da formação, desde a crítica aos programas oficiais de onde nascem as 

diretrizes para a formação, até aos problemas de execução da formação inicial e continuada de 

professores.  

Mais uma vez reafirma-se aqui que os temas “identidade docente” e “formação 

continuada” estão imbricados. É significativo o número de produções em que as discussões entre 

formação e identidade docente são entrecruzadas, pois a identidade profissional se constitui a 

partir do processo de socialização inicialmente proporcionado pela formação. Sendo assim uma 

pesquisa que traga em seu âmago a discussão sobre identidade docente versará questões sobre a 

formação do professorado e vice versa. 

Pode-se organizar a análise dessa categoria em dois subgrupos de textos, por afinidade 

entre os elementos da problematização e da linha epistemológica. 

No primeiro subgrupo mostra-se como elemento específico comum uma crítica à cultura 

do desempenho que permeia as diretrizes normativas para a formação docente no país. 

O texto de Melo (1999) permite um retorno temporal ao final da década de 1990, 

momento esse em que os debates acadêmicos sobre educação encontravam-se altamente 

instigados e influenciados pela então recém aprovada Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) 9394/1996, também pelo documento referência da Conferência Mundial de Educação para 

Todos.  A partir da análise de conjuntura em torno dos dois documentos a autora faz importantes 

críticas às políticas públicas para a formação docente explícita, tanto na LDB, quanto em decretos 

e documentos de referência para a formação docente no Brasil, e mais especificamente às brechas 
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da Lei para uma formação docente rápida e superficial, manipulada por interesses 

mercadológicos. 

 

Esse leque de opções, ou quem sabe a intencionalidade que ele encerra ou ainda os 
objetivos e as metas dos programas de formação, tem possibilitado que a consecução das 
políticas de governo seja marcada pela fragmentação e pelo aligeiramento, não apenas 
no aspecto organizativo e temporal, mas também no tocante ao aprofundamento de 
conteúdos e à apropriação de competências. O segundo aspecto diz respeito à concepção 
de professor que nasce dessa política de formação. Não mais o professor que identifica 
na necessidade de formação especializada os pré-requisitos e os critérios para construir o 
seu perfil profissional.  (MELO, 1999, p.51) 
 

A produção de Santos (2004) problematiza as repercussões das novas políticas públicas 

no campo educacional e aponta uma nova atmosfera pautada na cultura do desempenho, da 

performatividade5 no trabalho docente que está redefinindo as relações docentes com as suas 

atividades cotidianas. Faz também uma análise da influencia do Banco Mundial (BM) na 

educação, e das exigências para uma educação sintonizada com as demandas do mercado. 

O entendimento de cultura de desempenho revelado pela autora discute principalmente a 

influência que os mecanismos de avaliação externa da educação têm exercido sobre o trabalho 

docente, declarando que esses mecanismos supervalorizam os aspectos negativos na avaliação da 

educação, seja das escolas, seja do trabalho do professor. 

 

Na mesma direção Ball (2003, p. 218) denuncia que 
performatividade/desempenhabilidade “é uma tecnologia, uma cultura e um modo de 
regulação que emprega julgamentos, comparações e termina se revelando como meio de 
controle, de desgaste e de mudança. Os desempenhos dos sujeitos individuais e/ou das 
organizações servem como medida de produtividade ou output, ou expõem a qualidade, 
ou ‘momentos’ de promoção ou inspeção”. O argumento central de Ball é que tal 
cultura, celebrando a possibilidade de expor a qualidade, termina apenas identificando a 
pior parte do trabalho das instituições de ensino e dos docentes. (SANTOS, 2004, 
p.1152) 

 

Ambos os trabalhos dão a conhecer que o discurso performático vem influenciando uma 

dimensão técnica e especializada na formação docente. Uma formação que muitas vezes 

desconsidera o “chão” da escola onde estão ou estarão situados os docentes em formação, a 

                                                           
5 A utilização do termo performatividade sem uma descrição detalhada e direta do seu conceito justifica-se pela 
seguinte questão: “Performativity tem sido usado em inglês, porém, como não temos uma palavra que traduza bem 
esta ideia, está sendo usada uma expressão derivada do inglês, para não comprometer o significado do 
termo.”(SANTOS, 2004, p.1155)  
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crítica ao paradigma da racionalidade técnica6, que permeia a formação não desconsidera a 

importância de princípios como competência, autonomia, responsabilidade, avaliação, que 

também estão presentes na formação de bases performática, mas traz a lume a necessidade de que 

a formação docente contribua para afirmar e reafirmar a identidade docente sob a lógica de 

superação dos interesses meramente mercadológicos. 

 O segundo subgrupo de trabalhos envolve os artigos de: Monteiro (2001); Andrade 

(2003); Towsend e Tomazzeti (2007) e Freitas e Fiorentini (2008). Em todos estes artigos há um 

enfoque maior na relação dos professores com os saberes que constituem a identidade do 

profissional docente. 

 Em Monteiro (2001), exibe-se uma compreensão de que a atividade docente, bem como a 

identidade profissional é diretamente influenciada pela relação dos professores com os saberes 

que ensinam. No texto a autora discute a epistemologia do saber docente, articulando-a a 

“epistemologia da prática profissional”, perpassando pelos conceitos de competência e 

transposição didática na atividade docente. Embora haja críticas dos teóricos que se posicionam 

contra as influências neoliberais para a produção da identidade docente, a autora posiciona-se 

numa concepção de epistemologia docente que transcenda a perspectiva da racionalidade técnica.  

 No artigo de Andrade (2003), a relação dos professores com os saberes é abordada a partir 

da análise de trabalhos de conclusão de um curso de extensão universitária, escritos por 

professoras pertencentes à rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. Os textos analisados no 

estudo em questão são memórias das trajetórias profissionais das professoras pesquisadas que 

relacionam seus saberes tácitos com os conhecimentos acadêmicos adquiridos em um curso sobre 

alfabetização com duração de um semestre.  

A análise que aqui se debruça sobre o artigo de Andrade (2003), é muito válida para o 

percurso da pesquisa que compõe o todo deste trabalho dissertativo, pois sua discussão está 

centrada no mesmo viés dessa problemática, apresenta uma discussão sobre identidade docente 

numa formação com professores em exercício.  

Na produção de Townsend e Tomazzeti (2007), encontra-se um instigante estudo sobre a 

constituição do habitus professoral, elemento de grande relevância para um estudo sobre 

identidade docente. O conceito é compreendido pelas autoras a partir do desenvolvimento de uma 

                                                           
6
 Nesse paradigma apresenta-se uma visão de professor como aquele que transmite conhecimento produzido por 

outros (MONTEIRO, 2001). 
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pesquisa sobre a mobilização de saberes do professor dos anos iniciais, no exercício de sua 

atividade docente. O conceito de habitus professoral foi assim definido pelas autoras:  

 

definição atribuída às condutas e pensamentos que identificaram o grupo pesquisado 
enquanto profissionais dos anos iniciais; o processo de mobilização de saberes, em que 
são identificados os saberes que o professor dos anos iniciais aciona ao efetivar a prática, 
sua predominância e as situações em que estes (os saberes) são ativados.”(TOWSEND; 
TOMAZZETI, 2007, p. 209, grifo das autoras) 

 

  Por fim, figura-se a terceira categoria de análise dos textos inquiridos: “Identidade 

docente sob a perspectiva do engajamento político: regulação e sindicalização”. Nessa categoria 

estão reunidos: Beltrame (2002); Ferreira (2004), (2006), (2007) e (2009); Garcia, Hypolito e 

Vieira (2005); Rêses (2008); Vieira, Hypólito e Duarte (2009). 

Os conteúdos desses artigos evidenciam um elemento que merece destaque nas discussões 

sobre identidade docente, questões sobre o posicionamento político da categoria docente 

contribui para um entendimento sobre a constituição de uma identidade coletiva. A partir do 

momento que o sujeito passa pela socialização profissional, ele passará a assumir também os 

espaços de luta que se travam na dinamicidade presente no habitus professoral. 

Neste grupo de artigos torna-se pertinente citar as produções de Ferreira (2004; 2006; 

2007; 2009), são textos que apresentam contribuições importantes sobre diferentes aspectos que 

podem ser envolvidos no debate sobre a identidade docente sob o viés da sindicalização. 

Em Ferreira (2004) examinam-se as relações de gênero e poder no sindicalismo docente, 

por meio de um estudo de caso realizado no Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do 

Sul – CPERS/Sindicato. Pode-se conceber que a atividade sindical é dominada historicamente 

por um viés masculino. Nesses trabalhos também se observa um debate sobre identidade docente 

a partir de dois enfoques: a dicotomia entre proletarização e reivindicações de profissionalidade, 

e a sindicalização como indicador de uma das identidades da categoria. 

De acordo com a autora, ao reivindicar a profissionalização, a categoria docente explicita 

a perda do status social da profissão e, ao demandarem a sindicalização, os professores 

expressam uma situação contraditória, pois o sindicato é uma organização historicamente 

vinculada aos trabalhos manuais (proletarizados), sendo uma alternativa universalista de 

organização. A sindicalização apresenta-se como forma de resistir e posicionarem-se contra as 

perdas do status profissional que vêm se processando historicamente.  
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No seu trabalho referencial sobre trabalho docente, Ferreira (2006) chama atenção para 

um caráter híbrido das atuais identidades docentes, nos novos interesses e das novas 

representações da profissão apresentada pelos docentes que se formam na contemporaneidade. 

Indica que o termo “trabalhadores em educação” pode indicar uma diluição do professorado nos 

demais segmentos de trabalhadores que atuam nas escolas. 

Ferreira (2007) também traz contribuições importantes a partir de suas investigações 

sobre a proletarização do trabalho docente, centrando sua discussão nas relações entre identidade 

docente e o fenômeno da sindicalização. A autora faz um debate em torno das seguintes questões: 

 

Tomando em conta o acima expresso, podemos perguntar: que identidade está em cena 
quando os docentes se reúnem em organizações feitas à imagem dos trabalhadores 
manuais? Eles e elas fazem isso por considerarem-se proletarizados, tal como pleiteiam 
as novas consignas que chamam à unidade de todos os que atuam na escola, mesmo que 
com tarefas de várias naturezas? Mas desde quando fazem isso, já que a origem da 
organização magisterial não é o movimento operário, e que enquanto categoria o 
magistério só existe em função de sua ligação com o Estado?(FERREIRA, 2007, p. 380)       

  

 As análises das produções de Ferreira (2004; 2006; 2007; 2009) são muito contributivas 

sob a perspectiva de se compreender a relação entre produção de identidade docente e processos 

de regulação do trabalho do professorado, pois são questões intimamente ligadas. 

 Ainda nessa categoria apresentam-se dois trabalhos com discussões muito próximas, são 

os artigos de Garcia, Hypolito e Vieira (2005) e Vieira, Hypólito e Duarte (2009). Ambos 

discutem os dispositivos de regulação no trabalho docente. Problematizam a identidade docente 

em relação ao conjunto de representações postas em circulação pelos discursos que determinam 

os modos de ser e de agir dos professores nos seus contextos laborais concretos. Apresentam os 

modelos de profissionalismo que transitam no espaço educacional e influenciam a construção da 

identidade docente.   

 E, por fim introduz-se a produção de Rêses (2008), que apresenta um resumo de uma tese 

de doutoramento, que tem no cerne de seu estudo o processo de formação da organização sindical 

docente da Educação Básica no Rio de Janeiro. Na referida análise são pontuados com maior 

profundidade os seguintes elementos: a identidade social do professor, a proletarização do 

trabalho docente, o trabalho por vocação e o panorama histórico e sociológico do sindicalismo 

operário no Brasil. Apresentando em suas conclusões a existência de “multifatores impeditivos 
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para a organização sindical dos professores da rede pública no Rio de Janeiro.” (RÊSES, 2008, s. 

p.). 

 Após essa amostra de trabalhos que trazem em seus estudos aspectos, temas e conceitos 

relacionados à construção da identidade docente, é possível construir uma “visão” panorâmica 

sobre o estado da arte do problema abordado nesse trabalho dissertativo. Essa análise contribui 

para vislumbrar os vieses que perpassam o objeto de estudo aqui em discussão, a identidade 

docente sob a perspectiva de professores que passaram por um curso de formação continuada em 

exercício, o Programa Rede UNEB 2000 no município de Senhor do Bonfim, na Bahia.  

Os temas mais presentes no estado da arte aqui realizado como: as políticas públicas para 

a carreira docente; a polissemia nos conceitos de profissionalismo e profissionalidade docente; a 

formação docente e o engajamento político docente; evidenciam que o estudo sobre a identidade 

dos professores que passaram pelo Programa Rede UNEB 2000, é pertinente ao contexto das 

produções científicas que apontam os marcos históricos da educação contemporânea. 

 

Quadro teórico metodológico 

 

Quanto ao caminho metodológico para investigar a compreensão dos professores-alunos 

do Programa já mencionado, sobre o processo de construção da identidade profissional, optou-se 

por um estudo de inspiração sociológica adotando uma metodologia de natureza qualitativa, 

(MINAYO, 2011), já que se acredita que essa identidade é forjada por experiências sociais e 

individuais, considerando as leituras que cada indivíduo constrói. 

Utilizou-se a metodologia da Entrevista Compreensiva (KAUFMANN, 1996; SILVA, 

2006) associada a outras referências teóricas e à própria atividade analítica e interpretativa. 

A escolha do campo empírico da pesquisa, situado na cidade de Senhor do Bonfim, Bahia, 

se deu por ser inicialmente uma cidade que acolhe um campus da UNEB que participou da 

primeira etapa do Programa Rede UNEB 2000 com a oferta do Curso de Pedagogia na 

modalidade intensiva, e ainda, como já foi citado nos primeiros parágrafos dessa introdução, por 

ser um espaço onde se estabeleceram os vínculos de experiências profissionais entre a 

pesquisadora e o grupo de professores-alunos que passaram pelas duas primeiras turmas do 

Programa Rede UNEB 2000. 
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Ao desenrolar o estudo da identidade docente de professores com trajetórias de vida 

situadas num lócus específico, poder-se-á afirmar que, de forma indireta, foi retratada a realidade 

da identidade docente do professor do semiárido baiano, do professor nordestino e do professor 

brasileiro, essas dimensões estão imbuídas no “jogo de identidades” que se vive na 

contemporaneidade. Assim justifica-se a relevância e a pertinência científica deste trabalho.   

A seguir será apresentada a estruturação do texto que apresenta os resultados dessa 

pesquisa, distribuído em 04 (quatro) capítulos. 

 

A estrutura do texto 

 

A estruturação dos capítulos segue a tradição da organização de uma produção científica em 

que se apresenta problemática, quadro teórico, metodologia, análise e interpretação dos dados e 

conclusão. Os capítulos estão distribuídos da seguinte forma: 

 Os capítulos 1 e 2 apresentam o embasamento teórico que subsidiou a problemática do 

trabalho. No capítulo 1 (um) são aprofundados os conceitos de trabalho; e de formação de 

professores. Articulados ao conceito de trabalho estão discussões sobre precarização do trabalho 

docente, luta profissional docente, os princípios da racionalidade técnica e do neoliberalismo na 

educação, ou ainda sobre o engajamento político da categoria profissional docente. 

 No capítulo 2, há uma aproximação com os subsídios teóricos necessários para uma boa 

fundamentação teórica. Assim, nesse capítulo são analisados os conceitos de identidade (HALL, 

1997; 2006; DUBAR, 2005), socialização profissional (DUBAR, 2005); saberes docentes 

(TARDIF, 2000; 2002; e, 2005; NÓVOA, 1999; 2007) e aprendizagem do professor 

(HERNANDEZ, 1999). 

 No capítulo 3 está descrita, de forma detalhada, a abordagem metodológica que norteou 

esse estudo, que teve como sustentação maior uma abordagem sociológica, amparada numa 

análise qualitativa. 

 No capítulo 4 está organizada a análise interpretativa, que foi construída a partir dos 

elementos colhidos mediante a pesquisa de campo. Os eixos centrais desse capítulo são: a 

caracterização do campo empírico da pesquisa, do perfil dos sujeitos, e as unidades de sentido 

estabelecidas a partir da elaboração de planos evolutivos organizados mediante a Entrevista 

Compreensiva. 
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 É no capítulo 4 que são apresentadas as narrativas dos sujeitos que deram origem à 

organização das unidades de sentido apresentadas em que se trava uma análise sobre a construção 

da identidade profissional dos sujeitos pesquisados desde o ingresso na profissão, discute-se a 

relação entre a formação continuada e a identidade docente, e ainda apresentam-se as imagens e 

compreensões de si enquanto professores, tomando como ponto de partida as narrativas dos 

entrevistados.   

  Nas conclusões apresenta-se uma síntese dos resultados alcançados em que são apontados 

os elementos revelados pelos sujeitos pesquisados que evidenciam a (re) significação da 

identidade profissional mediante a experiência no curso de formação em exercício. 
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CAPÍTULO 1. O CONTEXTO DO TRABALHO E DA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

O contexto da sociedade contemporânea, caracterizado pelo avanço da tecnologia, da 

aceleração do acúmulo de conhecimento via multimídia e globalização, estabelece novos desafios 

à educação. O projeto de escola, o tipo de aluno que se pretende formar, e o “ser” professor são 

reconfigurados diante das pressões do momento atual. 

 Os profissionais da educação no panorama das novas exigências para o mundo do século 

XXI, no seio da crise social, passam a ser responsabilizados por promoverem a formação de 

alunos capazes de desenvolverem habilidades que atendam às demandas do mundo globalizado. 

Nessa linha, Sales (2011), aponta que as pressões sociais exercidas junto aos profissionais da 

educação têm gerado muitas inquietações, principalmente sobre as responsabilidades atribuídas 

ao educador, que acaba sendo culpabilizado pelos índices de fracasso escolar, e ainda sendo 

diretamente afetado em sua identidade profissional. 

 No entanto, os docentes são apenas profissionais integrantes de uma teia muito mais 

complexa em que estão envolvidas questões estruturais, fatores extraescolares, e extracurriculares 

que ultrapassam os limites do trabalho docente. A formação profissional para a docência também 

é mobilizada e repensada sob a égide desse novo cenário; a formação do professor passa a 

acompanhar o novo modelo das competências.  

Mediante a criação de mecanismos para atender às exigências neoliberais, como por 

exemplo, uma das agências financeiras mais influentes do mundo o Banco Mundial, a valorização 

dos profissionais da educação tem sido apresentada como um dos “[...] elementos essenciais para 

a melhoria da qualidade da educação básica.” (MACEDO, 2008, p.21) 

Logo, os investimentos em educação têm crescido consideravelmente nos últimos dez 

anos (MACEDO, 2008), principalmente na promoção de ações voltadas para a formação docente. 

Porém, essa questão precisa ser pensada a partir de sua complexidade, é importante refletir sobre 

as reais necessidades educacionais da população e sobre quais interesses são envolvidos quando 

se defende a melhoria da educação básica. 

 

A ação do governo federal no campo da formação para o trabalho docente não pode 
ser explicada senão a partir da análise de suas medidas para garantir o aumento da 
produtividade do trabalho e o aumento da competitividade da indústria nacional 
como requisito essencial para a inserção subalterna do País no mercado globalizado. 
(MACEDO, 2008, p.21) 
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Diante disso o que se pode constatar é que a intensificação atual das políticas de formação 

docente, bem como seus impactos na identidade desse profissional, são também motivadas em 

decorrência dos interesses neoliberais, o que, em muitos casos, faz com essas políticas 

desconsiderem os debates e o contexto das significações das necessidades das reformas 

educacionais no seio da sociedade organizada.    

Sendo assim, diante do breve panorama acima apresentado acerca da discussão teórica a 

ser desenvolvida nesse capítulo, em que se travará um estudo sobre identidade docente articulado 

aos conceitos de trabalho e formação docente, é necessário apontar que o fio condutor 

metodológico deste trabalho é de natureza qualitativa, e desde já justificar que esse recorte 

valoriza o potencial reflexivo dos sujeitos, pois, trata-se de professores e  professoras inseridos 

num contexto em que formação e trabalho são elementos intimamente relacionados ao seu 

processo de construção identitária profissional (e social). A “leitura” que esses indivíduos fazem 

desse processo serviu de profícuo conteúdo de interpretação para esta pesquisa. 

Nesse primeiro capítulo far-se-á uma primeira aproximação aos conceitos de trabalho e de 

formação docente, como discussão indispensável para retomar o debate sobre identidade docente 

que será objeto do capítulo 2. 

 

1.1 AS DEMANDAS DO TRABALHO DOCENTE NA CONTEMPORANEIDADE7: A  

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E A LUTA PROFISSIONAL DOCENTE  

 

Um debate que analisa a identidade docente através de um Programa de formação 

continuada para professores em exercício, não poderia deixar de contemplar uma breve reflexão 

que conduza ao conceito de “trabalho”, pois o curso de formação que faz parte do objeto de 

estudo em questão é promovido pelo próprio meio de trabalho dos sujeitos envolvidos, e sua 

finalidade está estritamente relacionada à atividade laboral desses sujeitos. Estes pertencem a 

uma categoria profissional que atua diretamente com a instância social voltada para a formação 

que tem como finalidade maior a preparação do “homem” para o mundo do trabalho, a escola. 

                                                           
7
  O conceito aqui empregado do termo contemporaneidade volta-se para a atribuição de determinada especificidade 

ao tempo presente. A expressão tem aparecido de forma recorrente nas produções acadêmicas nas ciências humanas 
e sociais, como forma de ilustrar as transformações atuais em variadas esferas e no intuito de expressar a 
complexidade e mutabilidade que contorna o tempo presente. (HENNIGEN, 2007) 
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Em Japiassú (2001, p. 90), o significado de “trabalho” se apresenta em um sentido 

genérico: “atividade através da qual o homem modifica o mundo, a natureza, de forma consciente 

e voluntária  para satisfazer suas necessidades básicas (alimentação, habitação, vestimenta etc).” 

Etimologicamente, a palavra trabalho, vem do vocábulo latino tripaliare, do substantivo 

tripalium, que significa aparelho de tortura formado por três paus, ao qual eram atados os 

condenados, e que também servia para prender os animais difíceis de ferrar. Subtende-se desse 

contexto uma das ideias de associação do trabalho com tortura, sofrimento em plena labuta.  

A própria tradição da “filosofia” cristã ocidental traz a ideia negativa de trabalho 

relacionada ao pecado de Adão e Eva no Jardim do Édem, é um entendimento do trabalho 

também como castigo, uma tarefa que o homem teria que pagar a duras penas.  

 Educação e trabalho são dois conceitos intimamente relacionados, Saviani afirma que o 

trabalho é pois, a essência humana, “o ser do homem, a sua existência, não é dado pela natureza, 

mas é produzido pelos próprios homens.”(SAVIANI, 2005, p.225). O homem, diferente dos 

demais animais, não tem a sua existência garantida pela natureza, ele precisa agir sobre a 

natureza para adaptá-la às suas necessidades, e, portanto o ato de agir sobre a natureza para 

transformá-la é o trabalho em seu conceito primário. 

 

Antes o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o 
homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a 
natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele põe 
em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporeidade, braços, pernas, 
cabeça e mãos, a fim de se apropriar da matéria natural numa forma útil á própria vida. 
Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza externa a ele e ao modificá-la, 
ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. (MARX, 1983, p.149) 

 

Essa relação originária do homem com o trabalho pode ser constatada historicamente, 

pois o homem primitivo já exercia o trabalho manual, caçava, pescava, produzia seus vestuários e 

instrumentos de uso pessoal, dessa forma garantia sua sobrevivência e perpetuava suas relações 

pessoais com o meio produzindo sua sociedade. Com o tempo a sociedade foi se transformando, 

o homem civilizando-se e em consequência disso, o trabalho também foi adquirindo novas 

características, assim como a divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual que produziu a 

sociedade de classes. 

Na antiguidade grega era possível observar a divisão do trabalho. As atividades manuais 

eram desvalorizadas, enquanto que as atividades que envolviam o intelecto eram consideradas de 
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maior prestígio. Registra-se a dualidade do pensamento do filósofo Tomás de Aquino, o qual, no 

período medieval tentava desmistificar a ideia pejorativa que se tinha do trabalho manual, ao 

mesmo tempo em que afirmava que todo trabalho tinha o mesmo valor, confrontava-se com a 

produção de escritos enquanto uma atividade intelectual valorizada em detrimento da atividade 

manual, os quais eram fundamentados na cultura grega elitista.   

Tomando a linha de pensamento de Marx (1983, p. 19), o trabalho é visto como capital 

humano, castigo ou forma de alienação, o mesmo diz que: “[...] sua atividade vital não lhe é, pois 

senão um meio de poder existir, trabalhar para viver.” Para Marx o trabalho é antes de tudo, um 

sacrifício, porém, acreditava que o trabalho é uma condição para que o homem liberte-se de suas 

mazelas.  

 

O trabalho deve satisfazer o próprio homem, pois a alienação do trabalho escraviza e 
desumaniza-o. [...] considerar o trabalho unicamente como um sacrifício e, portanto, 
como fonte de valor, preço pago pelas coisas que custaram mais ou menos trabalho, é 
atear-se a uma concepção puramente negativa. (MARX, 1983, p.42).  

 

 A relação entre homem e trabalho abriga-se na educação como meio fundamental para a 

vitalidade desta relação, e nos tempos atuais a escola é cada vez mais enfatizada como uma 

importante esfera de formação para o mundo do trabalho.  

 

[...] significa que buscamos enfocar o trabalho como princípio educativo, no sentido de 
se superar a dicotomia trabalho manual/ ao trabalho intelectual/ de incorporar a 
dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar 
como dirigentes e cidadãos (GRAMSCI, 1981, p. 144)  

 

  Gramsci (1981) indica uma concepção de trabalho como princípio educativo mediante 

uma prática de trabalho autônomo, no sentido de uma atividade laboral em que o sujeito não 

restringe sua atividade a um ato mecânico e repetitivo, mas assume uma postura autônoma diante 

da sua atividade compreendendo e reelaborando todos os processos da produção e as nuances 

envolvidas no trabalho.  

Pode-se afirmar que educação e trabalho nunca foram tão enfatizados como vêm sendo 

nos dias atuais. As necessidades cada vez maiores de qualificação profissional impõem à 

sociedade índices melhores de qualificação e uma formação escolar pautada nos princípios do 

desenvolvimento de competências e habilidades que dotem os sujeitos de condições compatíveis 

com as exigências de produtividade e competitividade do mercado.     
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É nesse contexto que os investimentos em educação vão assumindo o lugar de poderoso 
“remédio”, como condição necessária e central para uma força de trabalho qualificada e 
competente, capaz de possibilitar a inserção competitiva do país no mercado mundial 
[...] ao valorizar o papel social da educação, acabam por submetê-la a enfoques que vão 
do reducionismo ao discurso apologético, ambos camufladores de contradições mais 
amplas. (TEIXEIRA, 2009, p.184) 

 

Sendo assim, a escola passa a ser um espaço de grandes debates em torno de sua função 

social e do tipo de homem que pretende formar, ao vivenciar os reflexos da crise do mundo 

contemporâneo. 

De um lado aqueles que reafirmam o discurso das competências como fator essencial para 

que a escola possa se adequar aos moldes do capital, e de outro aqueles que preconizam uma 

educação para além dos interesses neoliberais, e que veem na escola um importante espaço para a 

emancipação social e política, principalmente para os sujeitos das camadas populares. O trabalho 

docente nesse contexto passa a ser apontado como elemento central para a concretização de tais 

“ideais” pedagógicos, vê-se nessa questão o imbricamento do trabalho com a construção da 

identidade docente.  

O trabalho, segundo Dubar (2005), intervém e produz transformações identitárias 

delicadas, portanto tornar-se-ia uma análise incompleta, tratar de questões voltadas à identidade 

docente e não trazer a lume um debate em que relacione as demandas atuais do mundo do 

trabalho e a profissão docente.  

No panorama atual do mundo do trabalho, observa-se um vertiginoso avanço científico do 

mundo globalizado, que tem contribuído para tornar as relações econômicas e sociais mais 

complexas e exigentes. De acordo com Morgado (2011, p. 795), os avanços tecnológicos, 

científicos e econômicos têm contribuído não só para redimensionar o perfil de sujeito que se 

deseja formar - estudantes com capacidades autônomas, com compreensão mais crítica e 

reflexiva do mundo – mas, também, é um novo contexto que tem revelado as fragilidades do 

sistema educativo para “formar cidadãos capazes de responder à pluralidade de desafios com que 

atualmente se deparam”.   

A profissão docente também é diretamente afetada por esse processo vertiginoso em que a 

educação é ao mesmo tempo “mola” propulsora de desenvolvimento, e é também questionada 

diante de suas lacunas e deficiências para o cumprimento de sua função precípua, formar um 

cidadão que se posicione no seu tempo e espaço.  
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Segundo Oliveira (2004) as novas demandas do mundo do trabalho reestruturam as 

demandas educacionais e o trabalho nas escolas. Dos anos de 1990 até os dias atuais a educação é 

planejada e orientada no intuito de atender às demandas do “Globalismo”. Principal justificativa 

para que a educação seja considerada “elevador social”8. No Brasil o professor torna-se um dos 

principais atores sobrecarregado pela expansão da educação básica.  

Universaliza-se o acesso à educação formal, porém os demais elementos estruturais não 

são adequados a essa demanda, agora muito maior, ficando à mercê do trabalho docente a 

responsabilidade em promover uma educação de qualidade, em condições de trabalho precárias. 

O que se evidencia na atualidade é que a universalização da escola nos “moldes” como 

vem sendo processada em muitos casos, acaba precarizando o trabalho docente, quando faltam 

políticas educacionais que deem condições aos sistemas de ensino para o atendimento gratuito e 

universalizado.  “O professor passa a responder a exigências que vão além de sua formação [...] 

tais exigências contribuem para um sentimento de desprofissionalização, de perda de identidade 

profissional” (NORONHA, 2001, apud OLIVEIRA, 2004, p. 1132). 

 Os princípios da racionalidade técnica do mundo globalizado têm afetado diretamente o 

trabalho docente e imprimido uma visão utilitarista de educação. O professor passa a ser um mero 

cumpridor de tarefas que precisa atender aos princípios de eficiência e da produtividade impostos 

pelo Estado. Passa a assumir um perfil performático, ou uma “identidade performática,” até 

mesmo no segmento da educação universitária, que segundo Ball (2003), impõe aos sujeitos uma 

cultura de desempenho que regula, controla e determina marcos que devem ser alcançados, 

ocasionando a perda da autonomia dos docentes.  

 

É que a cultura da performatividade vai sutilmente instilando nos professores uma 
atitude ou um comportamento em que eles vão assumindo toda a responsabilidade por 
todos os problemas ligados ao seu trabalho e vão se tornando pessoalmente 
comprometidos com o bem-estar das  instituições. Nesse cenário, podemos citar como 
exemplo a preocupação crescente dos docentes universitários em realizar o maior 
número de pesquisas e de publicações, mesmo que estas não satisfaçam seus interesses e 
estejam aquém de seu potencial intelectual em termos de qualidade, mas que sejam 
capazes de garantir a quantidade, o que resultará, muitas vezes, em um melhor conceito 
sobre seu trabalho e da sua instituição, por parte dos comitês criados pelo Estado 
avaliador. (SANTOS, 2004, p. 1153) 

 

                                                           
8 “Expressão utilizada por Mills (1987) ao referir-se à educação como principal fator de mobilidade social.” 
(OLIVEIRA, 2004, p. 1141) 
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Diante dessa perspectiva performática, o termo competência ganha força no âmbito 

educacional, não mais somente na indústria, mas estende-se agora à escola, assim como também 

à formação docente. As instâncias avaliadoras da educação apresentam parâmetros de avaliação 

do trabalho docente que instituem de forma cada vez mais expressiva o foco no desenvolvimento 

de competências, e assim como os operários são condicionados a alcançarem as metas mensais de 

produção nas indústrias, os docentes são condicionados ao direcionamento de seu trabalho para o 

alcance de metas sob os parâmetros das competências previamente estabelecidas por órgãos 

externos. 

   
Nesse período complexo, quando o desemprego se alastra e atinge milhares de cidadãos 
espalhados por todo o planeta, o tema saberes e competências deixa de ser objeto de 
estudo apenas dos sociólogos e passa, imprescindivelmente, a ser fonte de estudos 
também de economistas, antropólogos, educadores e outros pesquisadores. (MACEDO, 
2008, p. 47) 

 

Nesse contexto, a educação pública está subordinada ao direcionamento de decisões 

políticas, orientadas por propostas educacionais que subjazem visões desenvolvimentistas através 

das quais o professor e o aluno são vistos em alguns momentos como tarefeiros, técnicos, 

executores de orientações advindas de especialistas externos ao processo ensino-aprendizagem. 

Organismos internacionais, dentre eles, o Fundo Monetário Internacional (FMI), a United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  (UNESCO) e o Banco Mundial, 

exercem uma grande influência nas políticas educacionais de países em via de desenvolvimento, 

o que reverbera diretamente no trabalho do professorado, que passa a se desenvolver mediante 

uma regulação externa, como já foi dito anteriormente. “[...] globalmente, todo um leque de 

agências multilaterais, cada qual a seu modo, está trabalhando arduamente para criar outros 

espaços para a ‘privatização’ e a participação do setor privado na prestação de serviços públicos, 

incluindo a educação.” (BALL, 2004, p. 113). 

Conforme Santomé (2001), os referidos organismos impõem não somente regras 

econômicas, assim como estabelecem, sutilmente, parâmetros de comportamento para a 

população em sintonia com os interesses neoliberais de alta produtividade, disseminados pelos 

meios de comunicação de massa, além de investimentos feitos, sobremaneira, em linhas de 

pesquisas que lhes interessam dentro das universidades. Através desse panorama econômico, 
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explica-se a contagiante performatividade9 que se estabelece como parâmetro para o trabalho dos 

docentes, quanto para suas próprias identidades.  

 

Uma das maiores ameaças aos professores existentes e futuros nas escolas públicas é o 
desenvolvimento crescente de ideologias instrumentais que enfatizam uma abordagem 
tecnocrática para a preparação dos professores e também para a pedagogia de sala de 
aula. No cerne da atual ênfase nos atores instrumentais e pragmáticos da vida escolar 
colocam-se diversas suposições pedagógicas importantes. Elas incluem: o apelo pela 
separação de concepção de execução; a padronização do conhecimento escolar com o 
interesse de administrá-lo e controlá-lo; e a desvalorização do trabalho crítico e 
intelectual de professores e estudantes pela primazia de considerações práticas. 
(GIROUX, 1997, p. 58-59). 

 

  Nos estudos de Giroux (1997) encontra-se um posicionamento em que o autor reivindica 

para o professor um lugar de intelectual crítico que, ao invés de receber “pacotes prontos”, com 

verdadeiros manuais que predeterminam sua prática, se imbui de todas as etapas da ação 

pedagógica - planejamento, execução e avaliação, numa atitude autônoma sobre o seu trabalho.  

Para Oliveira (2004, p. 1134), “O trabalhador que perde o controle sobre o seu processo 

de trabalho perde a noção de integridade do processo, passando a executar apenas uma parte.” A 

perda de controle do trabalhador em relação ao seu processo de trabalho, diante do contexto atual 

em que a atividade docente passa a atender exigências associadas ao capital, conduz a uma 

reflexão também em torno da identidade docente.  

Assim, a reflexão sobre as demandas do mundo do trabalho e como estão sendo 

processados os cursos de formação continuada para professores em exercício que vêm sendo 

oferecidos pelo poder público com o objetivo de melhorar o nível de formação dos docentes da 

educação básica, merece uma indagação a respeito das perspectivas do perfil profissional docente 

que se pretende formar. 

Há uma perspectiva de que essa formação contribua para a autonomia no trabalho desses 

professores, transcendendo a ideia performática sobre o trabalho docente que vem se instaurando 

na contemporaneidade? Esse questionamento será explorado de forma mais específica na 

discussão na subseção 1.2 deste capítulo. 

                                                           
9
 De acordo com Stephen Ball (2005), “A performatividade é uma tecnologia, uma cultura e um método de 

regulamentação que emprega julgamentos, comparações e demonstrações como meios de controle, atrito e mudança. 
Os desempenhos de sujeitos individuais ou de organizações servem de parâmetros de produtividade ou de resultado, 
ou servem ainda como demonstrações de "qualidade" ou "momentos" de promoção ou inspeção.” 
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Portanto, mediante o panorama apresentado acima acerca do contexto socioeconômico 

que envolve as demandas para a profissão docente e ainda das novas configurações em torno da 

construção da identidade docente, nos próximos parágrafos estará sendo abordado um tema que 

traz um ponto de contradição com esse panorama. 

Quando se situam as demandas contemporâneas do mundo do trabalho que exige um 

profissional cada vez mais qualificado, mesmo que numa perspectiva performática, pode-se 

observar um quadro de precarização do trabalho docente que apresenta elementos históricos que 

influenciam as condições de trabalho dos professores da educação brasileira.   

Na análise sobre a precarização do trabalho do professorado no Brasil, é importante 

salientar que diferentes autores (SAMPAIO e MARIN, 2004), (FERREIRA, 2006), (MELO, 

1999), (CATANI, 2003) apontam alguns aspectos fundantes desse processo no âmbito da  

atividade do magistério.   

O primeiro fator da precarização a ser figurado no debate em curso atribui-se a 

feminização do magistério. Segundo Sampaio e Marin (2004), desde o século XIX as mulheres 

vêm sendo consideradas as mais adequadas para o exercício do magistério. De acordo com Vilela 

(2003), no Brasil um marco para a feminilização do magistério, teria sido a criação das escolas 

normais a partir de 1835, até o início do século XIX.  

Assim, no período de aproximadamente cinco décadas, uma profissão quase que 

exclusivamente masculina tornar-se-ia majoritariamente feminina. Junto a esse processo, a 

atividade sofre também com a sua desvalorização com a queda de prestígio e apresenta baixas 

remunerações, já que se tratava de uma atividade desenvolvida por mulheres, que atuavam em 

apenas “um turno” e tinham seus “pais e/ou maridos” como principais mantenedores do lar. 

 

A feminilização da função, ao invés de representar de fato uma conquista profissional 
das mulheres, tem se convertido num símbolo de desvalorização social. O imaginário 
social foi cristalizando uma representação de trabalho docente destinado a crianças, 
cujos requisitos são muito mais a sensibilidade e a paciência do que estudo e preparo 
profissional. [...] A baixa exigência para o ingresso no magistério, acaba uma 
justificativa implícita para a má remuneração. (BRASIL, 1999, p. 31-32) 

 

Compreendendo-se que a precarização da profissão não pode ser atribuída isoladamente à 

questão de gênero, e que há toda uma complexidade em torno da precarização do trabalho 

docente, outros fatores merecem destaque.  
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Um elemento interessante indicado por Sampaio e Marin (2004) é a baixa faixa etária dos 

sujeitos que atuam no magistério. Segundo as autoras o magistério é o segmento profissional 

mais jovem do país, e o perfil etário da profissão docente coloca o Brasil como o segundo país 

com docentes mais jovens de acordo com o relatório Siniscalco (2003) (SAMPAIO e MARIN, 

2004). No referido relatório observa-se que 35% dos professores das séries iniciais do Ensino 

Fundamental e 29% dos professores das séries finais, têm menos de trinta anos.  

Esses dados confirmam o que apontam os estudos relacionados aos nexos entre 

Juventude, Educação e Trabalho, revelando que os jovens das camadas populares sofrem 

diretamente os impactos da precarização do trabalho. 

  

Nesse cenário contemporâneo, os estudos investigativos na área de inserção social e 
profissional de jovens – sem perder de vista o caráter múltiplo e dinâmico da noção de 
juventude em sua interface com outras categorias de análise (classe social, gênero, etnia, 
urbano-rural, global-regional-local) – refletem, com propriedade, as conjunturas 
históricas e sociais dos anos de 1980 e 1990, marcadas pelo aprofundamento da crise 
econômica, pela precariedade e instabilidade do emprego e pelos significativos e 
duradouros impactos produzidos sobre esta população. (TEIXEIRA, 2008, p. 96) 
 

 Não obstante, sendo a atividade com o magistério uma área de maior empregabilidade 

para jovens de classes menos favorecidas, esses acabam por seguir a carreira do magistério, fator 

que poderá contribuir para a precarização, ou ainda se tornar reflexo dela num movimento 

dialético de inserção do jovem no mundo do trabalho – no caso aqui tratado na profissão do 

magistério – e das opções precarizadas de trabalho que a atual conjuntura econômica oferece a 

estes.  

Estudos revelam que os jovens, independentemente da sua ocupação funcional, têm piores 

taxas de remuneração. “No nordeste, também, que se encontra a pior taxa de remuneração dos 

jovens de todo o Brasil: 94% ganham até meio salário mínimo.” (TEIXEIRA, 2008, p. 98). 

Diante de uma profissão com perfil tão jovem, e em um país que apresenta em seu 

desenvolvimento histórico sérios problemas no que se refere à carência de políticas para a 

juventude voltadas para a garantia do acesso à educação e, por conseguinte ao mundo do 

trabalho, estes na atividade docente passam também por representar uma categoria em 

“semiprofissão.”10    

                                                           
10

 Termo utilizado por Enguita (1991), referindo à proletarização do trabalho docente. 
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 Um terceiro fator a ser figurado nessa análise, como elemento contribuidor para a 

precarização do trabalho docente, está relacionado com o nível de formação dos sujeitos que 

atuam na docência. A insuficiência histórica de profissionais habilitados para o trabalho docente 

gera um quadro considerável de pessoas sem o nível de formação devido para atuar no 

magistério, o que colabora para a baixa remuneração da atividade docente. 

 

Como de um modo geral, o nível de formação e preparo requerido para o exercício 
profissional é um dos principais indicadores de salário em qualquer profissão, a baixa 
exigência para o ingresso no magistério – que por muitos anos permitiu inclusive, o 
acesso de leigos – acaba sendo uma justificativa implícita para a má remuneração. 
(BRASIL, 1999, p.32, grifo do autor).  

 

 A baixa remuneração para o trabalho docente, embora seja condição preponderante, não 

está isolada entre os fatores da precarização. A feminilização, os baixos níveis de qualificação e 

outros elementos se interelacionam na “problemática” da precarização docente. “Esse é um fator 

que incide pesadamente sobre a precarização do trabalho dos professores, pois a pauperização 

profissional significa pauperização da vida pessoal nas suas relações entre vida e trabalho, 

sobretudo no que tange ao acesso a bens culturais.” (SAMPAIO e MARIN, 2004, p. 1210).   

 Outro elemento que reforça a precarização é o contexto das condições de trabalho 

docente, principalmente em instituições públicas de ensino. As denúncias sobre as condições do 

trabalho docente no Brasil já se tornaram repetitivas no meio educacional. Dentre os fatores mais 

citados, Sampaio e Marin (2004) indicam: o excesso de carga horária de ensino versus a escassez 

de carga horária de trabalho não institucional – momentos reservados para planejamento e 

estudos; classes numerosas; rotatividade/itinerância dos professores nas escolas; escassez de 

recursos didáticos; incompatibilidade entre a formação do docente com as disciplinas que 

leciona; e, problemas em relação à normatização da carreira no magistério nas diferentes 

instâncias.   

É válido indicar que todos os elementos aqui figurados como contribuidores da 

precarização do trabalho docente compõem uma realidade que é também de dimensão 

internacional.  Apesar de no Brasil alguns destes elementos acentuarem-se com maior 

intensidade, o mal-estar docente11 atinge ao professorado em todo o mundo de acordo com o que 

                                                           
11 Ao utilizar-se do termo grifado toma-se como referência o conceito atribuído por Esteve (1999), que tende a 
resumir  o conjunto de reações do grupo profissional docente em relação às mudanças sociais. 
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afirma Esteve, apontando inúmeros autores europeus que vêm discutindo essa problemática desde 

os anos de 1980. 

 

O conhecido autor alemão Wolfgang Mitter (1985) refere-se à existência, a nível 
internacional, de uma “fase de desencanto”, caracterizada nomeadamente por uma 
subvalorização da formação de professores. Esta opinião coincide com a de outros 
autores (Barton e Walker, 1984; Hamon e Rotman, 1984); em 1982, Blase já assinalava 
a presença de um “ciclo degenerativo da eficácia docente”, produzido pela junção de 
vários factores sociais e psicológicos. (ESTEVE, 1999, p.98)  

 

Enfim, vê-se que para a realidade brasileira, inúmeros são os entraves que produzem um 

quadro de precarização do trabalho docente. Desde problemas históricos, como a desvalorização 

por viés de gênero, diante dos valores culturais que prevalecem na deterioração da “labuta” 

feminina, até a baixa remuneração e as precárias condições de trabalho, esses fatores têm 

ocasionado na crescente luta da categoria pelo estabelecimento do seu status12 profissional. 

A luta docente para consolidação da categoria como trabalhadores em educação pode ser 

registrada no Brasil desde a década de 1970. A busca pelo reconhecimento social e político de 

todas as categorias trabalhadoras tem sido um marco da cultura profissional que se origina desde 

o início do século XX.  Pode-se encontrar uma ilustração clara da compreensão sobre a 

construção da cultura profissional nos estudos de Arroyo: 

 

Retirar direitos conquistados pode ser fácil, destruir uma cultura é mais complicado. A 
construção do valor que damos ao trabalho, o reconhecimento social e político dos 
trabalhadores é processo lento e tenso, que acontece na medida em que valores e 
representações sociais se consolidam e legitimam e se traduzem em condutas não 
apenas dos próprios trabalhadores mas do conjunto dos atores sociais, das diversas 
instituições. [...] Proclamar-se os professores como trabalhadores em educação tem 
significado ser incorporados nessa cultura do trabalho acumulado em tantas lutas da 
classe trabalhadora? (ARROYO, 2009, p.190) 

 

Este último questionamento do autor conduz uma reflexão a respeito dos valores da 

identidade docente, os quais se traduzem na “cultura do magistério”. Que valores predominam no 

imaginário dos docentes para definição do status ocupado pela categoria? Segundo Arroyo 

(2009) pode-se observar um conflito entre a imagem da profissão como uma profissão liberal 

e/ou uma profissão proletarizada.  
                                                           
12 O conceito aqui apresentado de status está relacionado ao lugar simbólico que o indivíduo ou grupo de indivíduos 
ocupa na hierarquização social. Em Weber (1979) Status é entendido  como a posição que o sujeito tem num certo 
sistema de estratificação ou hierarquização numa sociedade capitalista em que os sujeitos podem mudar de status 
pela mobilidade social sendo que a educação pode ser apresentada como uma das vias para essa mobilidade. 
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Apesar de, nos momentos de sindicalização, greves, manifestações estarem próximos 

socialmente, apresentam concepções diferentes quanto à natureza da categoria. São “pontuais” os 

momentos em que a categoria se afirma trabalhadora. Segundo Arroyo (2009) os padrões gerais 

característicos da cultura docente são expressivos porque os modos de vida, as práticas 

cotidianas, as relações sociais de trabalho na escola continuam as mesmas apesar do surgimento 

de uma nova consciência de trabalhadores em educação. 

Com isso não se pretende desconsiderar toda a especificidade do fazer docente, e das lutas 

específicas da categoria, porém o que se pretende à medida que professores se reconhecem 

enquanto trabalhadores da educação é que seja desconstruída uma imagem social paternalista e 

utilitarista da profissão, e que, seja afirmada uma identidade profissional consolidada em 

conquistas como melhoria salarial, carreira, dignidade de condições de trabalho, e no campo dos 

direitos sociais firmando a cultura do público na educação.  

Reconhecer-se trabalhador da educação pública, na visão de Arroyo (2009), vai mais além 

do que a simples concepção de que o papel do docente estaria relacionado à transmissão de 

saberes, mas sim no desenvolver de uma conduta profissional que assegure uma afirmação social, 

diante do reconhecimento da educação como um direito humano que exige para tal uma cultura 

profissional específica. À medida que professores buscam direitos essenciais para a categoria e 

assumem com propriedade o campo da produção científica dos saberes necessários à sua prática, 

se cria uma nova consciência política da atividade docente para a própria categoria, e para a 

sociedade. 

Todavia, Ferreira (2007) chama a atenção para um novo sentido de abrangência quando, 

nos movimentos sindicais, se utilizam do termo trabalhador em educação, pois nessa 

compreensão são envolvidos junto aos docentes os demais trabalhadores que compõem inclusive 

os trabalhos manuais das instituições de educação. Dessa forma cabe um questionamento: estaria 

então se agregando mais uma identidade a categoria docente, a de trabalhador da educação? A 

autora alude à necessidade de se pensar a especificidade profissional dos trabalhadores 

intelectuais. 

 

[...] podemos perguntar: que identidade está em cena quando os docentes se reúnem em 
organizações feitas à imagem dos trabalhadores manuais? Eles e elas fazem isso por 
considerarem-se proletarizados, tal como pleiteiam as novas consignas que chamam à 
unidade de todos os que atuam na escola, mesmo que com tarefas de várias naturezas? 
Mas desde quando fazem isso, já que a origem da organização magisterial não é o 
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movimento operário, e que enquanto categoria o magistério só existe em função de sua 
ligação com o Estado? (FERREIRA, 2007, p.380) 
 
 

Vale ressaltar que um debate em torno da mobilização política docente é necessário, já 

que a sindicalização traz suas origens num campo histórico do trabalho proletarizado industrial, e 

a profissão docente surge em outro contexto, enquanto atividade intelectual estatal, que 

atualmente se vê numa condição de proletarização.  

Ferreira (2004; 2006; 2007), mediante um longo estudo sobre a sindicalização docente, 

indica em sua concepção que seria mais adequado à natureza da profissão docente, enquanto uma 

atividade profissional “intelectualizada”, que a mobilização política da categoria fosse estruturada 

em associações profissionais, como acontece com as demais profissões intelectuais, e não em 

forma de sindicatos. 

A agregação da categoria docente aos sindicatos e/ou associações se acentua à medida que 

diminui o status da profissão. A categoria docente, nessas condições, se aproxima das demais 

categorias de trabalho proletário, “a consciência da exploração (capitalista) e da opressão 

(política) conduz a uma alternativa universalista de organização de sindicatos.” (FERREIRA, 

2007, p.379). 

A elevada capacidade mobilizatória docente tem contribuído para que os conflitos entre 

docentes e governo sejam travados num contexto em que se engendram interesses políticos, 

corporativos, econômicos e ideológicos. Esse espaço de conflito interfere diretamente nas 

configurações em torno da identidade docente, “a identidade é um lugar de lutas e conflitos.” 

(NÓVOA, 1999). 

 De acordo com Ferreira (2007) pode-se classificar os conflitos entre governos e docentes 

em três tipos: econômico-corporativo (salário, estatutos, dissídios coletivos, aposentadorias); 

político-corporativo (demandas por participação nas decisões sobre as políticas educacionais); e, 

político-ideológicas (discordâncias quanto ao delineamento das políticas e ingerências de 

organismos sobre as mesmas). Assim, os espaços de luta do ofício docente, apresentam 

possibilidades para que o professor exerça sua autonomia profissional vindo a participar 

diretamente das reformas educacionais. É necessário ouvir e permitir a “voz” daqueles para quem 

são direcionadas tais reformas, pois segundo Ferreira (2007) a insatisfação da categoria docente 

não se restringe, meramente, a questões salariais.  
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É importante salientar que a cultura profissional docente se constitui a partir de dimensões 

variadas, desde a dimensão política das lutas coletivas da categoria, perpassando por complexos 

processos sociais e culturais. “A cultura escolar e a cultura profissional são tecidas com muitos 

fios, uma herança complicada. Privilegiar apenas um fio, uma dimensão,  por exemplo, o nível de 

consciência política, não dá conta da complexidade dessa herança.” (ARROYO, 2009, p. 189). 

Portanto, ao tratar do conceito de trabalho atrelado ao de trabalho docente foi necessário 

apresentar algumas dimensões desse conceito: demandas socioeconômicas do trabalho docente e 

precarização e engajamento político do ofício do magistério, que articulam-se na busca de 

compreensão do objeto de estudo apresentado, a identidade docente  a partir do contexto da 

formação  de professores em exercício no Programa Rede UNEB 2000.  

Os vieses trabalho, identidade e formação interagem entre si em todas as discussões em 

que no centro seja tratada a constituição identitária docente, são dimensões, que embora tenham 

campos epistemológicos de estudo com nuances específicas, se encontram e se articulam 

constantemente possibilitando uma compreensão num nível maior sobre a identidade docente.  

A seguir apresenta-se uma discussão que está intimamente relacionada com os conceitos 

apresentados nos parágrafos anteriores - trabalho e trabalho docente -, em que será tratado o 

conceito formação docente a partir do contexto das políticas e das concepções que permeiam os 

cursos de formação de professores. 

 

1.2 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE ATRAVÉS DOS CURSOS DE 

      FORMAÇÃO: POLÍTICAS, CONTRADIÇÕES E CONSTRUÇÕES    

 

A problemática que circunda o objeto formação docente, exige o delineamento do 

panorama que contempla as políticas públicas voltadas para essa área, bem como as contradições 

e nuances que constituem o quadro das diretrizes para a formação docente no país.  

 Ao introduzir-se uma discussão sobre a formação docente, faz-se necessária uma rápida 

reflexão em volta do entendimento sobre o conceito de formação. Parafraseando Charlot (2005), 

a ideia de formação pressupõe a de um indivíduo que se deve dotar de certas competências. O 

conteúdo e a natureza dessas competências podem variar segundo o tipo de formação e o 

momento histórico. 
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Formar alguém é torná-lo capaz de executar práticas pertinentes a uma dada situação, 
definida de maneira restrita (função no trabalho) ou ampla (em referência a um setor de 
trabalho encarregado de um processo de produção). [...] O indivíduo formado é aquele 
que, através de suas práticas, é capaz de mobilizar os meios e as competências 
necessárias (as suas, mas também eventualmente as dos outros) para atingir um fim 
determinado em uma situação dada. (CHARLOT, 2005, p. 90) 

 

 De acordo com o autor, a lógica da formação vai além da lógica do ensino. Sob esse 

entendimento acredita-se que na formação docente a mediação do formador conduzirá o sujeito a 

constituir e reconstituir-se num movimento constante e não linearizado de interação social. É 

partindo desse pressuposto que se tecerá uma reflexão sobre a formação continuada de 

professores levando em conta o contexto histórico e epistemológico da formação profissional 

docente e suas imbricações para a dinâmica da construção da identidade profissional do 

professorado. 

Ao aduzir-se uma argumentação que repouse nas políticas públicas educacionais com enfoque 

na formação docente, torna-se importante uma breve revisão do contexto que envolve essa 

questão desde a década de 1980, período de significativos acontecimentos que mudaram o 

percurso sócio, político e econômico do Estado Brasileiro, pois o Programa que envolve os 

sujeitos desse estudo, Programa Rede UNEB 2000, é fruto desse processo de implantação de 

políticas que interferem direta e indiretamente na dinâmica que está implícita na construção e 

reconstrução da identidade do professorado. 

 De acordo com Macedo (2008) a década de 1980 no Brasil foi marcada por um desejo de 

mudança da sociedade em prol da igualdade social. Essa inclinação da sociedade por tais 

princípios evidencia-se nas eleições presidenciais de 1989 que foram vencidas pelo Projeto Brasil 

Novo, do presidente da república eleito Fernando Collor de Melo, porém esse projeto não 

representou a classe trabalhadora. “O projeto vencedor da eleição presidencial de 1989 pode ser 

considerado a primeira expressão institucional do projeto neoliberal na sociedade brasileira.” 

(MACEDO, 2008, p. 36) 

Ainda de acordo com a autora, observa-se que as políticas educacionais desse período são 

elaboradas sob a égide do neoliberalismo, em que a educação passa a ser direcionada para a 

esfera privilegiada do mercado. O Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) 

exerceram papéis fundamentais para a elaboração das políticas educacionais. Estes, na condição 

de órgãos financiadores redefinem os papéis do governo no direcionamento de novos objetivos e 
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formas de educação que visavam um esvaziamento das políticas de bem-estar-social13. Nessa 

linha, a educação, ou seja, os problemas educacionais são tratados mediante as mesmas teorias e 

metodologias de uma economia de mercado. 

       
É nessa época, contudo, que os organismos internacionais, preocupados com a realidade 
da educação brasileira, principalmente por causa das estatísticas educacionais, que 
apontavam um atraso significativo em relação aos outros países da América Latina, e até 
mesmo alguns da África, propuseram um compromisso de priorização da educação, com 
vistas à melhoria do seu desempenho. [...] a partir desse momento, estava 
consubstanciada a intervenção direta desses organismos na educação, que precisaria se 
adequar, ou “obedecer”, aos ditames dados. (MACEDO, 2008, p.39)  

 

De acordo com os estudos de Ball (2004) esse redimensionamento das finalidades da 

educação na contemporaneidade, que insere também a educação como um dos instrumentos para 

a “lei de mercado”, afeta até mesmo os países “berço” das políticas de bem-estar social.  

 

Não é mais possível ver as políticas educacionais apenas do ponto de vista do Estado-
Nação: a educação é um assunto de políticas regional e global e cada vez mais um 
assunto de comércio internacional. A educação é, em vários sentidos, uma oportunidade 
de negócios. Podemos pensar que essa oportunidade será maior ou menor, que virá mais 
cedo ou mais tarde, que está sujeita a inflexões e mediações, mas não que ela seja 
diferente ou excepcional. (BALL, 2004, p. 1108) 
 

Para o autor, hodiernamente as políticas sociais e educacionais têm sido formuladas a fim 

de atender ao “Estado da Competição”, essas políticas exercem um papel para aumentar a 

competitividade econômica por meio do desenvolvimento das “novas competências” 

profissionais exigidas pelas formas econômicas da “alta modernidade”.  Parafraseando Ball 

(2004) a obrigação maior do Estado para a Educação é a responsabilidade em produzir “mão-de-

obra devidamente preparada”. 

Macedo (2008) ao realizar um estudo sobre o Banco Mundial e as políticas de 

qualificação para o trabalho docente, faz uma consulta aos relatórios do BM e traz a lume o 

pacote de reformas educacionais para os países que utilizam seus recursos financeiros.  Segundo 

a autora esse pacote funciona como forma de controle sobre os países financiados para que 

tragam resultados eficientes em curto prazo. 

                                                           
13 Estado de bem-estar social – ou proteção social do estado - é um tipo de organização política e econômica que 
coloca o estado como agente da promoção social e organizador da economia. Apresenta-se como referência para esse 
conceito o sueco Karl Gunnor Myrdal. Pelos princípios do Estado de bem-estar social, todo indivíduo tem o direito, 
desde o nascimento até a morte, a um conjunto de bens e serviços garantidos direta e indiretamente pelo Estado e 
regulamentados pela sociedade. (HOFFMANN, 2001) 
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Porquanto esse estudo traz uma investigação sobre a identidade de docentes que passaram 

por um curso de formação em serviço criado em decorrência à promulgação da LDB 9394/96, o 

Programa Rede UNEB 2000, alguns dos elementos encontrados nos relatórios do BM são 

imprescindíveis para melhor compreensão sobre o “nascedouro” das políticas de formação 

docente em serviço, circunstanciadamente o Programa que serviu de campo empírico para esse 

estudo. 

Dentre as medidas do pacote BM, há uma priorização no que concerne às mudanças na 

qualificação e capacitação docente. “Em relação à formação docente, o BM volta-se para a 

capacitação em serviço ao alegar que se trata do caminho mais viável para reduzir recursos e 

promover rapidamente o aumento do número de docentes qualificados e capacitados.” 

(MACEDO, 2008, p. 67) 

Contudo é necessário chamar atenção para o tipo de formação em serviço que o BM 

propõe e qual deve ser a preocupação central dessa formação segundo a concepção apresentada 

nos relatórios BM. O enfoque maior dado à formação em serviço pelo BM é o domínio da 

matéria, ou seja, há uma pretensão de que perfil do professor-técnico, cuja prática seja 

estritamente voltada para a obtenção de resultados traduzidos estatisticamente. O que se pode 

observar é que há uma supervalorização da capacitação em serviço como o caminho mais rápido 

para a redução de despesas na educação.  

 
Além de reduzir os recursos financeiros para a qualificação docente, o BM tem 
contribuído para a negação dessa qualificação, pois oferecer aos professores uma 
formação aligeirada de baixo custo, de certo modo, é negar-lhes uma formação sólida o 
suficiente para tornar-los profissionais competentes. Esse tipo de formação aligeirada e 
de baixo custo sustentada pelo BM possibilitará ao profissional da educação a aquisição 
de um nível mínimo de conhecimentos, o bastante para torná-lo capaz de operar recursos 
didáticos previamente definidos ou quaisquer outros recursos que auxiliem na 
apresentação de conteúdos aos alunos. (MACEDO, 2008, p.70)  

 

Retomando a análise sobre as políticas educacionais do contexto brasileiro, no final da 

década de 1980 travava-se uma discussão no país para a construção de uma nova lei para a 

educação nacional que viesse a substituir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de nº 

5692/1971. É nesse contexto que se apresenta o “projeto de Lei 1.258/88, que garantia uma 

participação significativa de vários setores da sociedade política e civil na produção da minuta 

para a referida Lei, de autoria do então Deputado Federal Jorge Hage.” (MACEDO, 2008, p.39). 

Entretanto, esse projeto não prevaleceu para a construção da nova Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação, sendo apresentado e conduzido outro projeto, do professor Darcy Ribeiro, que de 

acordo com Macedo (2008), foi um projeto construído de maneira desvinculada dos setores 

educacionais e dos demais segmentos da sociedade civil. 

Dentre esses setores é válido ressaltar a importância da Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), que segundo Macedo (2011), desde a 

década de 1970, tem se constituído uma entidade de caráter político-acadêmico com expressiva 

referência no quadro nacional no que concerne a propostas consistentes para a política 

educacional de formação de professores. 

Desde a década de 1980, a ANFOPE evidencia necessidades de reformulações para as 

políticas de formação docente que contribuem decisivamente para ações que somente concretizar-

se-iam após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de nº 9394/1996, como se 

apresentará nos parágrafos seguintes. 

Outro evento desse momento histórico válido de ser exposto foi a I Conferência Mundial 

de Educação para Todos, realizada na Tailândia em 1990. Segundo Melo (1999), a formação de 

professores ganha destaque nas políticas públicas para a educação brasileira por inspiração da 

Conferência, que funcionou como mais um dos mecanismos de pressão neoliberal para mudanças 

na educação e ainda na formação docente.  

A partir dos direcionamentos dessa Conferência, inicia-se no Brasil o processo de 

elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos, conduzido através da participação de 

diferentes segmentos da sociedade civil. Contudo, o novo governo do Presidente eleito, Fernando 

Henrique Cardoso, em 1995, provoca ruptura com a metodologia de construção democrática do 

Plano Decenal de Educação para Todos, desconsiderando uma empreitada que, mesmo trazendo 

algumas contradições, apresentava diretrizes que traduziam debates e discussões coletivas.  

 

Foram muitos os debates e várias as expectativas que se revelaram em torno do tema. 
Infelizmente, o descumprimento do Acordo Nacional, em 1995, por parte do presidente 
da República, fez abortar uma série de medidas que consolidariam o acúmulo do debate 
do Fórum Permanente, além de abrir espaço para outro panorama educacional rumo à 
Emenda Constitucional nº 14 e, em seguida, à nova LDB. (MELO, 1999, p. 46) 

 
 

 Em 1996, consubstancia-se uma reforma educacional através da nova Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB) nº 9394/1996, que, de acordo com Filho (2004), é um texto confuso que vem 

produzindo controvérsia para os seus intérpretes. Na lei a formação dos professores é tratada de 
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forma muito resumida no título “Dos Profissionais da Educação”, em apenas seis artigos, que 

pretende definir os fundamentos, delimitar os níveis e o lócus da formação e relacioná-la aos 

requisitos da valorização do magistério. (MELO, 1999, p. 46-47) 

 Nestes últimos anos após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação número 

9394/1996, são inúmeros os autores que apresentam críticas às lacunas, no que concerne à 

formação docente, encontradas no texto da citada lei. Filho (2004) dá a conhecer algumas delas, 

que estão expostas a seguir. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/1996, no seu artigo 61 condiciona a 

formação profissional docente aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino que 

compõem a educação básica, o que provoca uma pulverização de componentes curriculares na 

formação docente que contemple a amplitude e ao mesmo tempo as especificidades de todos os 

segmentos da Educação Básica, e ainda imprime um caráter meramente técnico instrucional à 

formação docente. 

O artigo 62 também apresenta uma controvérsia quando estabelece que a licenciatura 

plena é condição mínima necessária para o exercício do magistério e também abre um precedente 

para que se possa lecionar nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, obtendo apenas a 

formação oferecida em nível médio na modalidade normal, o que transparece contraditório na 

redação de um mesmo artigo da mencionada lei. O que deveria ser um importante “passo” para a 

profissionalização do trabalho docente, torna-se uma normatização contraditória que permite o 

prolongamento de um processo histórico da profissão docente marcado pela atuação de pessoas 

sem a formação devida, numa perspectiva de desvalorização do professorado. 

É importante afirmar que a ANFOPE é uma associação que tem atuado incisivamente na 

defesa de que a formação docente seja feita exclusivamente em nível superior, e ainda que haja 

uma base nacional comum que esteja bem demarcada, para que não haja espaço para as políticas 

de aligeiramento e fragilização da formação profissional docente. (ANFOPE, 2008 apud 

MACEDO, 2011). 

O mesmo artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/1996 apresenta mais uma 

polêmica, admite que a graduação plena para o exercício da profissão docente seja desenvolvida 

em “universidades e institutos superiores de educação”. Filho (2004) salienta que algumas 

entidades representativas da área da educação, como a ANFOPE, contestam denunciando que 
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esses institutos não possuem o status de universidade, o que contribui mais ainda para 

“descaracterização” da profissionalização do trabalho docente. 

Sendo assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/1996, principalmente no 

que concerne à formação docente, traz fragilidades que comprometem a consolidação de uma 

formação acadêmica com o mesmo rigor da formação em nível superior dos profissionais 

bacharelados. 

  Além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/1996 outras peças legais servem de 

instrumento de contestação às políticas públicas para a formação docente. Uma delas é o decreto 

3.276/99, que dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação 

básica. Neste decreto há um ponto nevrálgico que se mostra no artigo 3º, parágrafo a seguir: “§ 2º 

A formação em nível superior de professores para a atuação multidisciplinar, destinada ao 

magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, far-se-á 

exclusivamente em cursos normais superiores.” (BRASIL, 1999). 

 Nesse parágrafo a lei atribui exclusividade à formação docente para as séries iniciais aos 

institutos de educação superior, fere a autonomia universitária para a oferta de cursos para a 

formação docente. Esse aspecto da formação interfere também na identidade profissional que se 

constitui a partir do lócus de formação, pois “uma” é a identidade profissional que se desenvolve 

a partir do espaço da universidade, e “outra” é a identidade que se desenvolve a partir do contexto 

dos Institutos Superiores. 

Diante de frequentes críticas e discussões por parte de pesquisadores da educação e de 

entidades como a ANFOPE e a Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED), o governo federal entendeu por retificar o decreto supracitado publicando o Decreto nº 

3554 de 7 de agosto de 2000, que “Dá nova redação ao §2º do artigo 3º do Decreto 3276/99 que 

dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na Educação Básica”, 

substituindo a expressão “exclusivamente  em cursos normais superiores” pela expressão 

“preferencialmente em cursos normais superiores”, pois os cursos normais superiores, segundo a 

lei, eram de responsabilidade dos Institutos Superiores de Educação, sendo assim as 

universidades estariam excluídas da formação docente para as séries iniciais.(FILHO, 2004)  

 Portanto, mesmo diante de tais críticas quanto aos aspectos aqui problematizados pode-se 

observar que a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/1996 tem tido 

um potencial transformador para a realidade educacional brasileira, e circunstancialmente para a 
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formação e constituição da identidade docente, porém é um documento normativo que ainda 

demanda algumas importantes revisões nos aspectos aqui apontados. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação  9394/1996 e alguns documentos normativos pós 

LDB 9394/1996, podem ser interpretados também como respostas requeridas por órgãos 

internacionais para que os países em desenvolvimento possam se adequar às novas formas 

vigentes do capitalismo. O BM é o maior financiador externo da educação nos países em 

desenvolvimento. “Por esse motivo, o discurso expresso nos documentos do BM revela uma 

preocupação com uma educação formal que seja desdobramento de políticas financeiras e 

administrativas capazes de estimular a expansão tanto da iniciativa privada como da pública.” 

(MACEDO, 2008, p. 63)   

 A autora mencionada pretexta ainda que em meio às diferentes ações políticas da reforma 

educacional brasileira dos anos 1980 até a primeira década dos anos 2000, a discussão curricular 

ocupa espaço central. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) direcionam o modelo 

curricular a ser seguido desde a educação básica até aos cursos para formação de professores.  

Em relação aos referenciais curriculares para a formação de professores é em 1999, que o 

MEC publica e institui os Referenciais para a formação de professores (RFP), (BRASIL, 1999). 

 Embora o próprio texto de apresentação do documento declare que a elaboração envolveu 

a participação da comunidade educacional brasileira, atingindo um número aproximado de 500 

(quinhentos) professores em grau representativo de Conselhos Estaduais de Educação, das 

Secretarias Estaduais de Educação, das Delegacias Regionais do MEC, das Secretarias 

Municipais de Educação, de Sindicatos de Professores, de Diretores de Faculdades e Centros de 

Educação das Universidades Públicas (BRASIL, 1999), ele não traduz a política de formação dos 

docentes em suas bases. Pelo que se pode perceber houve um envolvimento maior apenas das 

lideranças educacionais. 

Quanto à proposta do documento, Craveiro faz a seguinte reflexão: 

 

Os RFP relacionam a necessidade de um novo perfil profissional do professor com a 
possibilidade de “elevar a qualidade da educação”, vinculando essas mudanças ao  
desenvolvimento do aluno enquanto cidadão. Também destaca a importância das  
habilidades e competências na formação docente por  levar em consideração as 
mudanças da sociedade em um mundo de tempos de globalização. (CRAVEIRO, 2010, 
p.02) 
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Sendo assim, o RFP compõe o ciclo de políticas que inserem a educação numa 

perspectiva socioeconômica de cunho neoliberal .  Nos RFP é possível perceber que o documento 

estabelece a construção de um perfil profissional docente com o objetivo de “elevar a qualidade 

da educação”, vinculando a prática desse profissional ao desenvolvimento do aluno competente 

para ser inserido no mundo globalizado.  

Concorda-se que o professor possa ser dotado de conhecimentos que o capacite a inserir 

seus alunos na dinâmica do mundo globalizado, mas não se pode supervalorizar esse aspecto em 

detrimento da formação humanizadora e emancipatória tanto do docente quanto a formação que 

este poderá oferecer ao seu aluno. 

Nesse documento reforça-se ainda mais a política da performatividade do trabalho 

docente.  O que para Ball (2004) revela, uma sutil e ao mesmo tempo agressiva, inserção do 

habitus14 da “produção privada” nas práticas educativas. São os efeitos mercantilizadores da 

performatividade e da responsabilidade, em que o estado estabelece critérios de desempenho, que 

antes pertenciam ao setor privado agora aparecem como elementos centrais do setor público.  

 Além de publicar os “Referenciais para a formação de professores” (BRASIL,1999), 

através da Secretaria de Educação Fundamental, o Ministério da Educação (MEC) também 

promoveu desde 1997 a reforma curricular dos cursos de formação de professores em nível 

superior, que culminou com a aprovação das Diretrizes Nacionais para os Cursos de Licenciatura, 

de acordo com a Resolução CNE/CP nº 1 de 18 de fevereiro de 2002, e as Diretrizes Curriculares 

para o Curso de Pedagogia por meio da Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006. 

 Dentre os dois documentos indicados no parágrafo acima será discutida, deste ponto em 

diante, as Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia, Resolução CNE/CP nº 01 de 

15/05/2006, por entender-se que o objeto central desse estudo está situado sob uma realidade 

micro, que é o curso de formação docente em pedagogia do Programa Rede UNEB 2000.

 Diante dos estudos de Aguiar (2006) o movimento de discussão e elaboração das 

diretrizes da pedagogia inicia-se em 1998, quando a Comissão de Especialistas em Pedagogia, 
                                                           
14 “Segundo Bourdieu (1987), o habitus é originário do processo de socialização dos sujeitos, quando estes realizam 
a aprendizagem das relações sociais, assimilando normas, valores e crenças de uma sociedade ou de uma 
coletividade ao longo de sua existência. Isto significa que o sujeito, neste processo de socialização, vai constituindo 
um sistema de disposições – atitudes, inclinações para perceber, sentir, fazer e pensar – as quais são internalizadas, 
passando a funcionar como princípios inconscientes de ação, percepção e reflexão. Pode-se afirmar que habitus  não 
são saberes, mas há interelação entre eles, pois somente há mobilização de saberes, a ordenação ou orientação de uso 
destes, porque as disposições que o sujeito constituiu ao longo de seu processo de socialização – em família, na 
escola, no grupo de amigos, com colegas de profissão – lhe propiciaram, serviram como referenciais 
mediadores.”(TOWSEND; TOMAZZETI, 2007, p.211) 
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nomeada para construir as diretrizes do curso, desenvolveu amplo processo de discussão, 

envolvendo as coordenações de curso e as entidades – ANFOPE, Fórum Nacional de Diretores de 

Faculdades/Centros de Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras 

(FORUMDIR), Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), Centro de Estudos 

Educação e Sociedade (CEDES) e Executiva Nacional dos Estudantes de Pedagogia. 

 A primeira versão do documento foi encaminhada ao Conselho Nacional de Educação 

(CNE) em maio de 1999, porém diante das polêmicas geradas somente depois de oito anos é que 

o documento das Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia é aprovado por meio da 

Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006.  

 Em agosto de 1999, a ANFOPE defendia que as discussões sobre a formação do 

pedagogo deveriam acontecer simultaneamente e de forma integrada  com a formação dos demais 

profissionais da educação licenciados e não de forma desvinculada como vinha ocorrendo na 

proposta do MEC. 

Aguiar (2006) citam que entre os anos de 1999 a 2004, houve uma expansão desordenada 

de cursos de Pedagogia e do Curso Normal Superior, fato esse atribuído às políticas do MEC para 

formação de professores, entre elas a Resolução CNE/CP Nº 1/2006. A diversidade de cursos, 

principalmente em instituições privadas sem estrutura propícia e com poucas experiências com 

cursos de formação de professores, ou ainda atividades de extensão com a Educação Básica, é um 

grave problema apontado pelos autores que exigirá um acompanhamento bem mais rigoroso 

desses cursos. 

“Dados oficiais do INEP/MEC (2006) revelam que existem na atualidade 1.437 (mil 

quatrocentos e trinta e sete) Cursos de Pedagogia e 1.108 (mil cento e oito) Cursos Normais 

superiores, sem considerar os inúmeros IESs e cursos de licenciatura criados também nesse 

período.” (AGUIAR, 2006, p 825). 

Em relação aos aspectos positivos das Diretrizes Nacionais do Curso de Pedagogia (DCN-

Pedagogia), mediante uma apreciação do texto de Aguiar (2006), é possível encontrar os aspectos 

a seguir enumerados: 1 - As DCN-Pedagogia exibem com clareza a destinação, aplicação e 

abrangência da formação a ser desenvolvida no curso; 2 - Através das Diretrizes abre-se amplo 

horizonte para a atuação profissional dos pedagogos, quando traz a perspectiva das experiências 

não-escolares para a formação; 3 - Delineia que a formação em pedagogia assegurará a 
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articulação entre docência, gestão educacional e a produção do conhecimento na área de 

educação; 4 - A docência nas DCN-Pedagogia é apresentada em sentido ampliado, articulando-se 

não somente ao ato de ministrar aula, mas também à ideia de trabalho pedagógico; 5 - As DCN-

Pedagogia apresentam a pesquisa, a produção do conhecimento no campo pedagógico como 

suporte à pedagogia.  

A reflexão da Pedagogia como ciência deverá estar inserida na formação junto ao estudo 

sobre a complexidade da escola, sobre a prática educativa e a gestão educacional.  

 

Entende-se que a formação do licenciado em pedagogia fundamenta-se no trabalho 
pedagógico realizado em espaços escolares e não-escolares, que tem a docência como 
base. Nesta perspectiva, a docência é compreendida como ação educativa e processo 
pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e 
produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da pedagogia. 
Dessa forma, a docência, tanto em processos educativos escolares como não-escolares, 
não se confunde com a utilização de métodos e técnicas pretensamente pedagógicos, 
descolados de realidades históricas específicas. Constitui-se na confluência de 
conhecimentos oriundos de diferentes tradições culturais e das ciências, bem como de 
valores, posturas e atitudes éticas, de manifestações estéticas, lúdicas, laborais. 
(BRASIL, 2005, p. 7) 

  

Enfim, embora as diretrizes por si só não consigam responder a uma expectativa histórica 

dos educadores na consolidação de uma política nacional de formação, até porque um documento 

normativo voltado especificamente ao curso de Pedagogia tem seus limites, é um documento que 

serve como marco para a consolidação da identidade profissional do pedagogo na 

contemporaneidade, mediada por uma sólida formação, ao menos anunciada no referido 

documento.  

 

A compreensão da licenciatura nos termos das DCN-Pedagogia implicará, pois, uma 
sólida formação teórica, alicerçada no estudo das práticas educativas escolares e não-
escolares e no desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo fundamentado na 
contribuição das diferentes ciências e dos campos de saberes que atravessam o campo da 
pedagogia. (AGUIAR et al., 2006, p. 832) 
 

Portanto, ao discutir as políticas educacionais para a formação docente no Brasil nessas 

últimas décadas, dando um enfoque também às DCN- do Curso de Pedagogia teve-se o objetivo 

de salientar os aspectos positivos e também os controversos desse processo no intuito de que se 

tenha uma maior clareza sobre os aspectos fundantes dessas políticas que estão presentes como 

um dos aspectos do contexto do objeto desse estudo. 
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Diante de toda a descrição e análises sobre as políticas voltadas para a formação docente 

no Brasil, denota-se a necessidade de tecer uma breve discussão em torno dos processos de 

execução dos cursos de formação de professores, visto que a identidade profissional é também 

configurada nesses espaços.  

Para um maior estreitamento no debate que por hora se atém, tomou-se como referência 

uma importante e recente produção do autor Francisco Imbernón15, que trata circunstancialmente 

da formação continuada, que aqui se aplica como formação em nível superior de docentes em 

pleno exercício. 

Para o autor, o contexto político-social é imprescindível na formação continuada docente. 

“Não podemos separar a formação do contexto de trabalho, porque nos enganaríamos em nosso 

discurso. Ou seja, tudo o que se explica não serve para todos nem se aplica a todos os lugares.” 

(IMBERNÓN, 2010, p. 09). 

 Imbernón (2010), expressa um sentimento de desorientação causada pelas vertiginosas 

mudanças do mundo contemporâneo. Uma formação docente amparada na liberdade, na 

cidadania e na democracia em meio a esse contexto, seria outra lógica de formação que vai de 

encontro com a perspectiva performática. Lança-se um desafio a desmascarar o currículo oculto 

que se transmite na formação do professor e a descobrir outras maneiras de interpretar a 

realidade. 

 
A educação e a formação docente devem romper essa forma de pensar que leva a 
analisar o progresso e a educação de uma maneira linear, sem permitir integrar outras 
formas de ensinar, de aprender, de se organizar, de ver outras identidades sociais e 
manifestações culturais, de se escutar e de escutar outras vozes, sejam marginalizadas ou 
não. (IMBERNÓN, 2010, p.15) 

 
 

Para que se alcance uma formação docente que contribua com os contextos educacionais, 

é importante que haja a participação dos próprios professores no planejamento de tais propostas, 

a escuta sobre o que os professores pensam é fundamental para a reformulação e inovação dos 

cursos de formação continuada. Na maioria das vezes o que ocorre em relação à formação 

docente é que as inovações partem sempre “das superestruturas que não originam inovações nas 

instituições dos ‘práticos’ da educação. Na formação deve-se trabalhar com os professores e não 

sobre eles.” (IMBERNÒN, 2010, p.26) 

                                                           
15 O referido autor é Catedrático de Didática e Organização Educacional da Universidade de Barcelona. 
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Há um desconforto na maioria das práticas formadoras em que os professores são postos 

como “ignorantes que assistem às sessões que pretendem culturalizá-los profissionalmente”, e 

muitas vezes os próprios formadores não possuem experiência prática. “Os cursos padronizados, 

de acordo com o propósito e as maneiras como se realizam, podem servir para gerar processos de 

reflexão e mudança na prática, mas se permanecerem em uma fase de explicação, é possível que 

sejam inúteis.” (IMBERNÓN, 2010, p.37) 

 

De forma paradoxal, há muita formação e pouca mudança. Talvez seja porque ainda 
predominam políticas e formadores que praticam com afinco e entusiasmo uma 
formação transmissora e uniforme, com predomínio de uma teoria descontextualizada, 
válida para todos sem diferenciação, distante dos problemas práticos reais e 
fundamentada em um educador ideal que não existe. (IMBERNÓN, 2010, p.39) 

 

Assim, é preciso inserir mudanças urgentes na metodologia dos cursos de formação 

continuada para docentes, no intuito de contribuir para que a educação possa estar inserida no 

contexto das transformações do mundo atual. Para tanto propõe as seguintes alternativas para a 

formação docente: 

 

Uma mudança no tipo de formação individual e coletiva dos professores. A entrada com 
força no campo da teoria da colaboração como processo imprescindível na formação 
dos professores. 
Uma formação não apenas em noções ou disciplinas, o que podemos chamar de 
“conhecimento objetivo”, mas sim uma formação em um maior “conhecimento 
subjetivo”: autoconceito, conflito, conhecimento de si, comunicação, dinâmica de 
grupos, processos de tomadas de decisão coletivas, etc. [...] aspectos éticos, relacionais, 
colegiais, atitudinais e emocionais dos professores[...]. 
Criação de estruturas organizativas, redes, que permitam um processo de comunicação 
entre indivíduos iguais e troca de experiências, para possibilitar a atualização em todos 
os campos de intervenção educativa e aumentar a comunicação entre os professores.[...] 
Uma perspectiva que considera as situações problemáticas educacionais surgidas da 
análise de um grupo como ponto de partida. Lembre-se de que a formação sempre tentou 
“dar solução a problemas genéricos”, e não a situações problemáticas específicas, 
vividas pelos professores.[...] 
A formação continuada não deve ser uma sobrecarga para o trabalho docente, senão um 
processo complementar que faz parte de sua profissão. 
Potencializar a autonomia desses cursos de formação de professores na elaboração de 
planos de formação. [...] 
Unir a formação aos projetos de mudança no contexto de trabalho educativo. 
(IMBERNÒN, 2010, p. 43-50) 
 

A cultura colaborativa como princípio na formação é um dos temas centrais no trabalho 

de Imbernón (2010), em que concebe como fator fundamental para que a formação docente seja 

fator de mudança na atuação profissional. Ao romper com o individualismo na formação 
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ampliam-se as oportunidades de participação, de maiores aprendizagens. Embora o autor 

reconheça que uma formação nessa dimensão é um processo de desenvolvimento que requer um 

considerável esforço e uma complexa estrutura. O trabalho colegiado com professores em 

formação é um desafio para o exercício da tolerância, da compreensão das diferenças, do 

reconhecimento da diversidade em todos os seus aspectos sociais ideológicos, étnicos, etc. 

  Além da cultura colaborativa, outro importante fator a ser considerado na formação 

ressaltado pelo autor é uma alternativa de formação que considere a subjetividade dos 

professores, o reconhecimento da(s) identidade(s) permite melhor interpretar o trabalho docente.  

 Por fim, entende-se que a formação docente deve estar pautada na complexidade do 

pensamento, pois para o professor introduzir-se na complexidade significa que é necessário 

desenvolver um processo formativo que não têm como objetivo maior buscar respostas prontas, 

mas detectar desafios e refletir sobre eles. Uma definição que colabora para um entendimento 

sobre pensamento complexo é a de Lipman (1997) “diz-nos que o pensamento complexo é aquele 

que é consciente de seus pressupostos e implicações, assim como das razões e evidências em que 

se apoiam suas conclusões.”(LIPMAN, 1997, apud, IMBERNÓN, 2010, p. 78)  

 As evidências do exercício do pensamento complexo se dão mediante os processos de 

reflexão e de pesquisa exercidos pelos sujeitos em formação. Através de uma concepção que se 

apoia no pensamento complexo torna-se exequível a proposição de novas formas para se pensar e 

repensar a educação. “Enfim, é imprescindível uma formação que permita uma visão crítica do 

ensino, para se analisar a postura e os imaginários de cada um frente ao ensino e à 

aprendizagem.” (IMBERNÓN, 2010, p. 79)  

Mas, não é somente a estrutura curricular do curso que deve estar voltada ao 

desenvolvimento do pensamento complexo, é importante pensar sobre as especificidades que 

estão imbricadas numa formação para professores que já atuam na profissão antes mesmo de 

obter a formação indicada para o exercício do magistério. E as atitudes destes sujeitos? Como se 

veem na condição de alunos em um curso de formação? E a aprendizagem dos professores em 

formação como se processa? 

Hernández (1998) traz uma análise interessante sobre as atitudes dos professores diante 

dos cursos de formação, e descreve-as a partir de cinco definições destas atitudes. Inicialmente o 

autor discute que os docentes veem nos cursos de formação um "refúgio do impossível", isso se 

torna notável quando os professores “em formação” percebem os conteúdos abordados como 
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sendo utópicos e acham difícil inserir na realidade em que trabalham, ocorrendo um “choque”, ou 

um “curto-circuito” entre teoria e prática.  

A segunda atitude é identificada como "o desconforto de aprender", é uma reação presente 

no comportamento dos docentes-alunos, mesmo que de forma subjetiva, que se evidencia em 

forma de resistência para reconhecer que não se sabe, apresentando assim um bloqueio para 

assumirem a postura de sujeitos aprendentes. 

A terceira atitude, segundo Hernández (1998), é a de que "a revisão da prática não resolve 

problemas”, ou seja, alguns docentes não veem como relevante a habilidade de reflexão sobre a 

sua própria prática quando são conduzidos a isso na formação em exercício, pois a tendência 

maior é a de um comportamento prático aleatório e desmedido, quando se expressam com 

discursos como: “É preciso dizer o que fazer, o ‘como”. O exercício reflexivo nem sempre se 

apresenta de modo prazeroso quando já se tem um referencial fortemente construído em bases da 

racionalidade técnica. 

  A quarta categoria de atitudes é a de que para o docente às vezes "aprender ameaça a 

identidade”, principalmente quando nos cursos de formação são apresentadas novas metodologias 

e outras inovações que trazem insegurança e ameaçam o possível domínio das técnicas 

necessárias à profissão. O desequilíbrio provocado por novas aprendizagens quando se apresenta 

de forma um tanto desvinculada das vivências anteriores da trajetória profissional dos 

professores-alunos, simboliza uma ameaça à identidade, ou seja, ao referencial profissional sobre 

si previamente construído. 

Nessa última categoria de atitudes o autor pontua a "a separação entre fundamentação e 

prática". Nesse contexto, a indicação da realização de uma prática orientada por uma ação 

investigativa é percebida por muitos professores como uma interferência estranha, pois foi 

construída pela tradição cultural da sociedade a ideia de que o professor é um prático. 

Logo, mediante as definições acima postas, faz-se pertinente uma reflexão em torno da 

construção das propostas dos cursos de formação: de como afetam a aprendizagem dos docentes? 

E, de como as questões sociais da prática docente são abordadas neste processo? Os docentes ao 

iniciarem seu processo formal e acadêmico de formação já trazem uma concepção formada a 

respeito do seu próprio trabalho, e modificar esta concepção não é algo que se processe apenas 

pelo curto tempo de formação acadêmica. Esta formação deverá proporcionar situações 
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vivenciais na prática docente que o conduzam a desconstruir concepções superficiais e o 

possibilitem reconstruir concepções fundamentadas e orientadas pela mediação da práxis docente. 

Pensar uma formação que atenda a indagação: como os professores aprendem? Traz a 

necessidade de que o espaço acadêmico tenha conhecimento da prática dos docentes em 

formação, dos saberes que os acompanham, para que a formação destes professores possa 

conduzi-los a questionarem a própria prática. 

A aprendizagem do professor-aluno para ser significativa precisa estar contextualizada 

nos saberes vivenciais ou experienciais dos docentes. Sua própria história de vida profissional 

passa a ser elemento de conhecimento acadêmico, como elemento de desconstrução e 

reconstrução de saberes, como elemento de expressão livre das teorias e de reflexo da própria 

história da educação local e nacional. A partir do momento que este docente é conduzido a 

perceber-se como sujeito que sofre a ação das concepções e teorias históricas da educação e, ao 

mesmo tempo, construtor de novas concepções, ele assumirá um posicionamento ativo e mais 

autônomo em seu processo de formação. 

Mediante a aproximação com os estudos teóricos que colaboram para os conceitos de 

trabalho e formação docente, o capítulo a seguir adentra-se numa discussão que está voltada ao 

conceito teórico que serviu de eixo norteador para a estruturação da pesquisa, o conceito de 

identidade docente que será apresentado de forma articulada aos conceitos de profissionalização e 

saberes docentes.  
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CAPÍTULO 2.  IDENTIDADE E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE: UMA TEIA DE 

                        MÚLTIPLOS FIOS 

  

Um estudo que pretende tratar da construção da identidade de professores em exercício 

que participaram de um curso de formação, deve, sob a abordagem da pesquisa qualitativa, estar 

o mais próximo possível de uma concepção de construção identidatária que compreende o sujeito 

que exerce um papel ativo e interativo na sua trajetória histórica, sendo capaz de intervir nos 

processos pré-estabelecidos pela estrutura social. Como nos indica Coulon (1995, p.19), apoiado 

em Garfinkel, o ator social “não é um idiota cultural”, que tenha sua constituição identitária pré-

determinada pelo meio, ou ainda em outro extremo venha a portar-se ao acaso dos fatos, mas um 

sujeito que pode reproduzir, mas também romper com as estruturas socialmente construídas 

anteriormente, numa ação dialética na produção de sua trajetória de vida.  

Como exemplifica Coulon (1995), uma perspectiva de investigação qualitativa se 

compreende que entre uma norma social e sua aplicação pelos indivíduos abre-se um imenso 

campo de contingências, que deve ser levado em conta para não adentrar-se em determinismos.  

Nesse capítulo, retoma-se o debate sobre o conceito de identidade docente, questão 

central do trabalho. Também estão aqui apresentados outros conceitos próximos ao de identidade: 

socialização profissional, saberes docentes e profissionalização. Esses conceitos estão articulados 

ao conceito de identidade na discussão teórica desse trabalho, considerando que o objeto desse 

estudo repousa sobre a identidade de professores-alunos que passaram por um curso de formação 

intensivo (Curso de Pedagogia no Programa Rede UNEB 2000) desenvolvido em concomitância 

com a atividade laboral desses sujeitos. Assim, os conceitos de profissionalização, socialização 

profissional e saberes docentes estão imbricados no seio das reflexões necessárias para a 

elucidação do problema pesquisado.  

 

2.1 CONCEITUANDO O TERMO IDENTIDADE 

 

A origem etimológica da palavra “identidade” no latim – identitatem- , segundo Bueno 

(1968), designa “igualdade entre duas coisas, seres ou pessoas.” No latim idem, primeira parte da 

palavra, significa igualdade e continuidade. Mas, para além do significado etimológico, a 
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construção das identidades é sempre um processo complexo, principalmente no contexto do 

mundo contemporâneo.  Implica num sistema multifacetado, que envolve os processos de 

socialização num movimento dinâmico de articulações estabelecidas entre as várias relações que 

o sujeito constrói nos ambientes sociais nos quais convive.  

Nesse novo contexto contemporâneo, as identidades não são fixas e nem inerentes às 

pessoas, elas estão constantemente em processo. 

  

A identidade não está ligada a ser, mas a estar, ou mais especificamente, a representar. 
Sendo a identidade uma construção social, e não um dado, herdado biologicamente, ela 
se dá no âmbito da representação: a identidade representa a forma como os indivíduos se 
enxergam e enxergam uns aos outros no mundo. (TILIO, 2009, p. 112) 
 

Sendo assim, um estudo que repousa sobre questões identitárias não poderá “pensar” a 

identidade deslocada de um contexto sócio histórico. As transformações da pós-modernidade e os 

seus impactos sobre as relações sociais, sobre os modos de vida afetam também o conceito de 

identidade no contexto contemporâneo.  

As teorias sobre identidade devem considerar os contextos: 

 

As teorias sobre a identidade estão sempre encaixadas em uma interpretação mais geral 
da realidade. Estão ‘embutidas’ no universo simbólico e suas legitimações teóricas, 
variando com o caráter destas últimas. A identidade permanece ininteligível a não ser 
quando é localizada em um mundo. (BERGER e LUCKMANN, 2008, p. 230) 

 

No intuito de desenvolver o conceito de “identidade” partindo das bases da filosofia 

clássica, importante área de descobertas progressivas das leis do pensamento humano, buscou-se 

no dicionário de filosofia de Abbagnano (2007), obra de grande relevância para a compreensão 

de “verbetes” filosóficos, a construção sobre o conceito de identidade desde a antiguidade. O 

emprego original do termo identidade é tão antigo quanto a filosofia, a lógica e a matemática. 

Segundo Abbagnano (2007) o conceito de identidade tem três definições fundamentais: 

uma aristotélica que define identidade como uma unidade da substância; a segunda definição 

apresentada é a de Leibniz, que num contexto matemático aproxima o conceito de identidade ao 

de igualdade quando se afirma que há identidade quando duas expressões são representadas pelo 

mesmo número; e por fim, traz uma terceira concepção no campo das teorias relacionais 

apresentada por F. Waismann da Escola de Viena, suas maiores contribuições estão na filosofia 

da matemática e na filosofia da linguagem. Sob a perspectiva de Waismann, no campo da 
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filosofia da linguagem, identidade é um conceito que surge da relação entre emissor e receptor na 

produção e reprodução do discurso.  

 Assim, partindo-se de uma breve análise sobre a origem do conceito identidade, num 

estudo em que se pretende inserir as definições atuais sobre identidade, é relevante apontar os 

estudos de Hall (2006). Para esse autor, lidar com esse conceito é demasiadamente complexo, 

mas pouco desenvolvido diante da pertinência do tema no contexto do mundo social na 

modernidade tardia, por ele apontada. 

Embora a análise de Hall (2006) esteja numa dimensão mais ampla do conceito de 

identidade cultural, é um estudo extremamente válido para o objeto do trabalho que aqui se 

desenvolve, pois a compreensão sobre a identidade docente dialoga com o panorama das relações 

sociais mais amplas da contemporaneidade.  

 Para Hall (2006), é pertinente conhecer três concepções de identidade, bem diferentes: a 

do sujeito do Iluminismo; do sujeito sociológico (interacionista); e do sujeito pós-moderno. 

 No Iluminismo apresenta-se uma concepção de identidade muito individualista, a 

concepção da pessoa humana estava voltada para um indivíduo centrado, unificado e estável. As 

identidades, nesse momento histórico, eram concebidas como identidade plenamente unificada, e 

é nesse período que o homem torna-se o centro do universo. Hall (2006) argumenta que René 

Descartes (1596-1650), foi uma figura da filosofia que trouxe importantes contribuições para o 

humanismo renascentista. Através de sua tese sobre o grande dualismo matéria e mente, 

Descartes colocou no centro da mente o sujeito individual, constituído por sua capacidade de 

pensar. 

 

Ainda era possível, no século XVIII, imaginar os grandes processos da vida moderna 
como estando centrados no indivíduo “sujeito da razão”. Mas na medida em que as 
sociedades modernas se tornavam mais complexas, elas adquiriam uma forma mais 
coletiva e social. As teorias clássicas liberais de governo, baseadas nos direitos e 
consentimento individuais, foram obrigadas a dar conta das estruturas do estado-nação e 
das grandes massas que fazem uma democracia moderna. (HALL, 2006, p. 29) 

 

 É do contexto acima aludido que emerge uma concepção social do sujeito.  Para Hall 

(2006), dois eventos da modernidade são marcantes para a concepção social de sujeito, e, por 

conseguinte do termo identidade, quais sejam: primeiro foi a biologia darwiniana, que colocou 

uma base física na natureza do fundamento da razão, o desenvolvimento físico do cérebro 

humano; e o segundo foi o surgimento das novas ciências sociais. E é através do surgimento 
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dessas ciências que surge a clássica compreensão sociológica sobre a construção da identidade 

como um processo que se dá a partir da interação entre o “eu e a sociedade”. 

 

A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo moderno e a 
consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente, 
mas era formado na relação com ‘ outras pessoas importantes para ele’, que mediavam 
para o sujeito valores, sentidos e símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela habitava. 
(HALL, 2006, p. 11) 

 

 O terceiro e último conceito aduzido pelo é o conceito de identidade pós-moderna, ou da 

modernidade tardia. Dar a conhecer nessa perspectiva um deslocamento do sujeito, que é afetado 

por uma fragmentação, uma diversidade de identidades culturais provisórias, variáveis e 

problemáticas. O sujeito pós-moderno “[...] assume identidades diferentes em diferentes 

momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente.”(HALL, 2006, 

p.13). 

 Para engendrar a concepção pós-moderna de identidade, o autor pondera cinco grandes 

avanços ocorridos nas ciências humanas, no período da modernidade tardia. 

O primeiro foi a descentração das tradições do pensamento marxista, a redescoberta e 

reinterpretação do trabalho de Marx, em que o indivíduo não poderia mais ser interpretado como 

“autor” ou “agente” da própria história, pois nessa nova interpretação os indivíduos agem com 

base nas condições históricas sob as quais nasceram, utilizando-se da cultura já pré-determinada 

por gerações anteriores. Althusser é indicado como um dos grandes responsáveis por esse 

“pensamento”. Hall (2006) reconhece que o trabalho de Althusser foi duramente criticado, mas 

ressalta o impacto considerável que sua reinterpretação sobre o marxismo causou no pensamento 

pós-moderno. 

 O segundo avanço, foi o descentramento no pensamento ocidental no século XX, a partir 

das descobertas sobre o inconsciente com Freud. 

 
A teoria de Freud de que nossas identidades, nossa sexualidade e a estrutura dos nossos 
desejos são formadas com base em processos psíquicos e simbólicos do inconsciente, 
[...] arrasa com o conceito do sujeito cognoscente e racional provido de uma identidade 
fixa e unificada – o “penso logo existo”, do sujeito de Descartes. (HALL, 2006, p. 36)   

  

Para Hall (2006), é no discurso psicanalítico que se apresenta um conceito de identidade 

ou identificação, que mais se aproxima do contexto atual. Sob a perspectiva psicanalítica, a 
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identificação não é um processo inato, é um processo sempre incompleto, está sempre em 

andamento. O autor atenta para as críticas de pensadores ao trabalho psicanalítico, por ser um 

trabalho pautado em processos subjetivos, mas reforça sua valia para a discussão do tema 

identidade. 

 O terceiro descentramento está relacionado com o trabalho do linguista estrutural 

Ferdinand Saussure. Suas contribuições aludem que a língua é um sistema social preexistente ao 

indivíduo, que ativa uma imensa gama de significados já existentes na língua e no sistema 

cultural. “As palavras são ‘multimoduladas’. Elas sempre carregam ecos de outros significados 

que elas colocam em movimento, [...] Nossas afirmações são baseadas em proposições e 

premissas das quais nós não temos consciência.” (HALL, 2006, p. 41). 

 O quarto descentramento da identidade e do sujeito indicado pelo autor ocorre no trabalho 

de Michel Foucalt, que destaca um novo tipo de “poder”, denominado de “poder disciplinar”. 

Para Hall (2006) o pensamento de Foucalt contribui para compreender o isolamento, a vigilância 

e a individualização do sujeito nas instituições da modernidade tardia. 

 E, o quinto e último descentramento é o feminismo enquanto movimento social e 

enquanto crítica teórica. Parafraseando o autor, o feminismo teve uma relação direta para o 

descentramento da concepção do sujeito cartesiano, pois questionou o “público” e o “privado”; 

abriu arenas novas de vida social em relação aos referenciais de família, sexualidade, trabalho 

doméstico, formação das crianças; questionou as diferenças nas identidades de homens e 

mulheres, instituindo as identidades sexuais e de gênero. 

 Por fim, Hall (2006), aborda outro aspecto importante sobre os impactos nas novas 

configurações sobre identidade cultural, é o processo de mudança conhecido como globalização. 

O autor explica que esse processo está poderosamente deslocando as identidades culturais 

nacionais desde o fim do século XX. Denomina o fenômeno como sendo “um complexo de 

processos e forças de mudança”. O mesmo ainda enumera três grandes possíveis consequências 

da globalização sobre as identidades culturais: 

 

As identidades nacionais estão se desintegrando, como resultado do crescimento da 
homogeneização cultural e do “pós-moderno global”; 
As identidades nacionais e outras identidades “locais” ou particularistas estão sendo 
reforçadas pela resistência à globalização; 
As identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades – híbridas – estão 
tomando seu lugar. (HALL, 2006, p. 69). 
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As consequências da globalização apontadas por Hall (2006) ilustram alguns dos fatores 

que têm gerado a crise de identidade contemporânea. 

Conforme o autor supracitado, as mudanças estruturais vivenciadas pelas sociedades 

nestes dois últimos séculos geraram o fenômeno da “descentração” dos indivíduos, evidenciada 

pela fragmentação das identidades, antes estáveis e que agora se diversificam em paisagens 

culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, configurando uma “crise de 

identidade”.   

 

A assim chamada ‘crise de identidade’ é vista como parte de um processo mais amplo de 
mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades 
modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 
ancoragem estável no mundo social. (HALL, 2006, p. 7) 
 

Logo, Hall (2006), no seu estudo clássico sobre identidade discute as tensões que estão 

presentes na mudança de paradigma em torno da concepção de identidade no mundo 

contemporâneo. Mediante essa discussão é possível afirmar que “[...] não há uma identidade 

essencial, assim como não há um indivíduo passivo que se forme pela internalização de valores 

culturais estabelecidos [...] a identidade se elabora e se modifica em diálogo contínuo com os 

mundos exteriores e as identidades disponíveis.” (MOREIRA e CUNHA, 2008, p.11). 

É nesse contexto que se insere a atual crise da identidade profissional docente. Os 

professores situam-se numa crise de identidade que atinge a sociedade como um todo. Sob esse 

aspecto Bauman (2005) produz uma rica reflexão em torno da concepção de identidade. 

Para Bauman (2005), a “modernidade líquida” é um momento complexo que não 

apresenta um modelo preestabelecido para resolver as crises que se instauram, inclusive a das 

identidades. 

A questão ampla da identidade está relacionada à crise do multiculturalismo, ao colapso 

do Estado de bem-estar social, ao crescimento da sensação de insegurança, com a chamada 

“corrosão do caráter”, identificada por Bauman como a “manifestação mais marcante da profunda 

ansiedade que caracteriza o comportamento, a tomada de decisões e os projetos de vida de 

homens e mulheres na sociedade ocidental.” (BAUMAN, 2005, p.11).  

Esse aspecto pode ser observado no meio do professorado como uma espécie de reflexo 

das condições impostas pelo mundo “globalizado”. Os docentes sentem-se cada vez menos 
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capazes de responderem às aceleradas e múltiplas demandas do fenômeno da “globalização” na 

contemporaneidade.  

Bauman (2005) ilustra identidade como sendo um tema de graves preocupações e de 

agitadas controvérsias. 

 

Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não tem a solidez 
de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e 
revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que 
percorre, a maneira como age – e a determinação de se manter firme a tudo isso – são 
fatores cruciais tanto para o “pertencimento” quanto para a “identidade.” (BAUMAN, 
2005, p. 17) 
 

Nessa perspectiva o tema identidade é tão líquido quanto a era líquido-moderna, apontada 

pelo autor. Segundo ele, poucos indivíduos estarão expostos a uma única comunidade de ideias 

ao longo de sua história. Não há uma segurança sobre a consistência da identidade de um sujeito. 

Ao longo de suas vidas os indivíduos passam por: 

  

[...] comunidades de ideias e princípios que os fazem se portarem diferentemente em 
contextos diferentes. As ‘identidades’ flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, 
mas outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta 
constante para defender as primeiras em relação às últimas. (BAUMAN, 2005 p.19). 
 

Sendo assim, no contexto da modernidade líquida a construção da identidade já não mais 

poderá ser pensada a partir de estruturas sólidas, ou fixas. A própria maneira como percebemos e 

como definimos o conceito de identidade se modificam. (BAUMAN, 2001) 

Bauman (2005) e Hall (2006) apresentam uma discussão sobre identidade que conduz a 

uma compreensão de que a identidade seria definida historicamente e não biologicamente, para 

isso Hall (2006) argumenta que não temos uma identidade unificada desde o nascimento até a 

morte, pois construímos uma história sobre nós mesmos, assumimos identidades diferentes, em 

diferentes momentos, não há um “eu” coerente. 

No campo profissional, as discussões em torno de identidade também tomam um 

direcionamento no intuito de apontar as influências da contemporaneidade, do mundo 

globalizado e da modernidade líquida em torno dos perfis profissionais necessários a atender esse 

contexto. 
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O desenvolvimento de uma identidade profissional também pode ser apontado como um 

processo complexo no panorama do mundo atual. De acordo com Gonçalves (2007), a própria 

sociologia das profissões rediscute os quadros teóricos-metodológicos sobre o fenômeno 

profissional em que a concepção de identidade profissional é questionada a partir do viés de cada 

quadro.  

A primeira perspectiva de estudo sobre as profissões foi pautada em teses funcionalistas – 

defesa do monopólio profissional -, depois houve a influência dos interacionistas simbólicos – 

crítica aos funcionalistas -, seguida da abordagem sistêmica das profissões – reconhecimento da 

complexidade das identidades profissionais marcadas pelo capitalismo avançado e pela 

globalização, leitura holística e ecológica das profissões -, e ainda registra-se a abordagem 

comparativa dos fenômenos profissionais –  que admitem a diversidade de conceitos, noções e 

concepções sobre o fenômeno profissional.  

Sendo assim pode-se afirmar que no âmbito profissional o conceito de identidade não é 

único e nem fixo, assim como não há um “único” conceito de identidade, “não é algo que 

encontremos, ou que tenhamos de uma vez para sempre. Identidade é um processo.” (TILIO, 

2009, p. 111) 

Nesta direção, insere-se a compreensão sobre a construção da identidade profissional 

docente.  

 

A identidade profissional traduz-se na relação que o professor estabelece com a 
profissão e o seu grupo de pares, e implica um processo de construção simbólica, pessoal 
e interpessoal, que se consubstancia nas representações sobre os seguintes quatro 
aspectos da actividade docente: capital de saberes, saber-fazer e saber-ser que 
fundamentam a prática do professor, condições do seu exercício, em termos de 
autonomia, controlo e circunstancionalismos de contexto; pertinência cultural e social; 
questões relativas ao estatuto profissional e social da função docente. (LESSARD, 1986, 

p.136) 
 

Provavelmente mais do que outros profissionais, o professor estabelece múltiplas e 

diversificadas situações de interação, com os seus colegas de trabalho, com os alunos, com os 

gestores institucionais do seu lócus de trabalho, com os seus espaços de formação inicial e 

continuada, enfim é na complexidade desse mosaico que se constrói continuadamente a 

identidade profissional docente.  

Explorando o contexto da complexidade que envolve a identidade na profissão docente, 

Lawn (2001), defende outro aspecto pouco explorado. É um aspecto em torno da ideia da gestão 
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da identidade docente, em que se apontam as alterações na identidade dos professores a partir dos 

mecanismos de controle perceptíveis em manobras do Estado.  

Tomando o aspecto da identidade docente sob a dimensão do coletivo, Lawn (2001, p. 

119) faz uma reflexão sobre a “governação através do discurso”, em que expressa que a 

identidade docente na rede pública de ensino é gerida pelo Estado sob a justificativa de que “a 

identidade dos professores deve ajustar-se ao projeto educativo da nação”; de que numa 

democracia a criação de um ‘discurso oficial’ é uma tática eficaz para  gerir a identidade dos 

professores;  e ainda de que a identidade dos professores é flexível  e pode ser sutilmente 

manipulada, no sentido de melhor arquitetar a mudança.  

O autor, ao explorar a identidade docente sob esse viés se refere à construção de 

identidades oficiais, essa já é uma perspectiva que particulariza uma concepção de identidade 

profissional imbricada no contexto do sistema público de ensino de cada país. 

Logo, mediante essa perspectiva: 

 

A identidade é “produzida” através de um discurso que, simultaneamente, explica e 
constrói o sistema. A identidade do professor simboliza o sistema e a nação que o criou. 
Reflete a “comunidade imaginada” da nação, em momentos em que esta é crucial para o 
estabelecimento ou reformulações de seus objetivos econômicos ou sociais, tal como se 
encontram definidos pelo Estado. (LAWN, 2001, p. 118-119) 
 
 

 É válido ressaltar que o posicionamento de Lawn (2001), embora possa parecer vinculado 

a uma linha epistemológica oposta ao pensamento de Bauman (2005) e Hall (2006), apresenta 

também uma compreensão de identidade influenciada pelo contexto da contemporaneidade, pois, 

para Lawn (2001), as forças globais influenciam e estão suplantadas no “edifício estado-nação” 

através do “novo aspecto da identidade” importado do contexto das relações socioeconômicas 

que influenciam e modificam substancialmente os “modos de vida”. Lawn (2001), aponta o viés 

das políticas de estado na educação como um vetor para entender a gestão e a fabricação de 

identidades docentes.  

 Mas num trabalho em que se discute a identidade docente de um grupo específico de 

professores, que estão inseridos num determinado contexto faz-se necessária uma articulação 

entre a construção da identidade coletiva com a constituição identitária voltada à singularidade 

dos sujeitos. 
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As identidades de ator estão assim vinculadas a formas de identificação pessoal, 
socialmente identificáveis. Elas podem assumir formas diversas, assim como são 
diversas as maneiras de exprimir o sentido de uma trajetória, ao mesmo tempo sua 
direção e sua significação. (DUBAR, 2005, p. XIX) 

 

A análise da constituição da identidade docente em sua individualidade e singularidade 

mediante os processos formativos dos professores proporciona diferentes significações sociais ao 

longo do seu processo de socialização profissional.  Sendo assim, a discussão sobre a 

socialização profissional aprofundar-se-á num debate mais específico sobre o tema no subitem a 

seguir.     

 

2.2 IDENTIDADE E PROCESSOS DE SOCIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DOCENTE 

 

Retomando o conceito amplo de identidade, no âmbito sociológico, é coerente fazer uma 

“leitura” do ator social que é ao mesmo tempo fruto de um sistema determinado e produto de uma 

trajetória específica. As identidades são relativas a uma época histórica e a um tipo de contexto 

social. Os processos históricos e os contextos simbólicos constituem as identidades coletivas e 

individuais.  

 
A identidade é produto de sucessivas socializações. [...] Entre as múltiplas dimensões da 
identidade dos indivíduos, a dimensão profissional adquiriu uma importância particular. 
Por ter se tornado um bem raro, o emprego condiciona a construção das identidades 
sociais; por passar por mudanças impressionantes, o trabalho obriga a transformações 
identitárias delicadas; por acompanhar cada vez mais todas as modificações do trabalho 
e do emprego, a formação intervém nas dinâmicas identitárias por muito tempo além do 
período escolar. (DUBAR, 2005, p. XXVI, grifo do autor) 

 
 

Para tratar de socialização é muito pertinente pretextar a importante produção do 

sociólogo francês Claude Dubar (2005) que apresenta como título A Socialização. Nessa obra o 

autor explicita uma produção teórica sobre a construção das identidades sociais e profissionais. 

Embora o livro não aborde especificamente a identidade profissional docente, dá a conhecer a 

construção identitária dos indivíduos por meio da socialização no nível primário e secundário 

considerando toda a complexidade em torno dessa questão e ainda argumenta a respeito da 

dinâmica das identidades profissionais. 

Na apresentação do livro, Dubar (2005) defende que não há uma teoria geral da 

socialização, porém sua perspectiva de análise é mais próxima do interacionismo. “Se a 
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socialização já não é definida como ‘desenvolvimento da criança’, nem como ‘aprendizado da 

cultura’ ou ‘incorporação de um habitus, mas como ‘construção de um mundo vivido’, então esse 

mundo também pode ser construído e reconstruído ao longo da existência”. (DUBAR, 2005, 

p.XVII) 

É válido conceber que a socialização do indivíduo, ao longo de sua trajetória de vida, 

poderá sofrer inúmeras rupturas que estarão interferindo constantemente em sua constituição 

identitária, não obstante o grande marco inicial desse processo se localizar na infância, o que 

Dubar define como sendo o momento da socialização primária. “A socialização se torna um 

processo de construção, desconstrução e reconstrução de identidades ligadas às diversas esferas 

de atividade (principalmente profissional) que cada um encontra durante sua vida e das quais 

deve aprender a tornar-se ator.”(DUBAR, 2005, p. XVII, grifo do autor). 

O termo habitus foi primeiramente utilizado por Durkheim (1904-1905) (DUBAR, 2005). 

Em uma definição sobre educação, Durkheim afirmava que a educação constitui o estado interior, 

orientando para toda a vida, definindo o seu habitus. Ainda segundo Dubar (2005), Bourdieu 

retoma a noção filosófica do termo, conceituando habitus da seguinte forma: “sistemas de 

disposições duradouras e transponíveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como 

estruturas estruturantes, isto é como princípios geradores e organizadores de práticas e de 

representações.” (BOURDIEU, 1980, apud DUBAR, 2005, p. 78). Para Bourdieu o habitus 

assegura que o  indivíduo se comporte de forma a querer somente o que tem chance de conseguir, 

o habitus assegura “essa espécie de submissão imediata à ordem que inclina a fazer da 

necessidade virtude.” (id. p.78). 

 Para Dubar (2005) as produções de Bourdieu trazem também possibilidades de 

compreensão que superam o conceito de que habitus refira-se apenas à reprodução das estruturas 

de que é produto. É necessário levar em conta as “condições de produção” e as “condições de 

funcionamento” do habitus, ou seja, faz-se pertinente observar as disposições ligadas à trajetória 

social que compõem o habitus de cada sujeito. “Essa descrição supõe que o habitus, produto da 

socialização dos indivíduos, exprime a um só tempo uma posição (superior/inferior) e uma 

trajetória (linear/ascendente) que se traduzem por uma mesma ‘visão do mundo econômico e 

social’ que se afirma em todos os setores da vida pública e privada.” (DUBAR, 2005, p. 84) 

 A partir de uma concepção de habitus “menos fatalista”, Dubar (2005) atribui uma grande 

importância ao aspecto profissional entre os componentes da identidade dos sujeitos, e expõe que 
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o reconhecimento de si provém das identificações que o sujeito constrói a partir das instituições 

“oficiais”, entre elas o trabalho ocupa um importante espaço, e das identificações que emergem 

das relações de sua vida cotidiana, de sua vida privada. 

O autor toma como referência a filosofia clássica de Hegel para apreender alguns 

conceitos relacionados à socialização e construção da identidade social. Apresenta a definição 

básica da identidade do eu que, segundo Hegel, só é possível graças à identidade do outro que me 

reconhece, identidade essa que depende do meu próprio conhecimento.  

 Dubar (2005) ao apresentar os conceitos de socialização primária e socialização 

secundária, toma como referência a produção consagrada à socialização de Peter Berger e 

Thomas Luckmann (1966). A distinção entre socialização primária e socialização secundária 

parte do pressuposto de que a socialização nunca é totalmente bem sucedida e nem é totalmente 

terminada. Portanto, pode-se classificar o processo de formação profissional e ainda a 

interiorização do trabalho através das experiências do cotidiano da atividade profissional como 

sendo um importante lugar da socialização secundária. 

Os processos de socialização secundária podem causar verdadeiras rupturas com os 

saberes construídos na socialização primária, por exemplo uma formação profissional poderá 

apresentar aos sujeitos novos saberes que entrarão em choque com os saberes construídos no seio 

familiar. “Quando a ruptura é drástica, assiste-se a verdadeiras ‘alternâncias’, ou seja, as 

transformações totais da identidade, o indivíduo ‘torna-se outro’ no decorrer da socialização 

secundária.” (BERGER; LUCKMANN apud DUBAR, 2005, p. 123) 

 Por conseguinte, ao engendrar um estudo sobre a identidade do professor, e ainda 

compreender seus processos de socialização na profissão, não se pode desconsiderar as variáveis 

que compõem a teia de relações estabelecidas nesse processo.. “Esses processos de socialização 

produzem identidades de atores que não se reduzem nem a habitus de classe nem a esquemas 

culturais.” (DUBAR, 2005, p. XVIII) 

“Se as identidades sociais são produzidas pela história dos indivíduos, elas também são 

produtoras de sua história futura.” (DUBAR, 2005, p. 94) Essa afirmação revela que um estudo 

sobre identidade docente não pode desconsiderar a amplitude e a complexidade que é a 

constituição identitária de um sujeito e o seu processo de socialização. Compreender a imagem 

profissional que um indivíduo tem de si mesmo, é ter ciência de que essa identificação é produto 

do seu ethos, do seu habitus. “As identidades resultam, pois, do encontro entre trajetórias 
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socialmente condicionadas e campos socialmente estruturados” (DUBAR, 2005, p. 94). Entre a 

trajetória social e os campos socialmente estruturados, existe um “leque” de possibilidades de 

conversões de identidades que podem promover rupturas nas trajetórias e podem ir de encontro à 

estrutura social preestabelecida.  

 É diante desse quadro de possibilidades que se compreende que a constituição identitária 

profissional, mediante o espaço de formação, poderá engendrar rupturas e redimensionamentos 

na vida profissional dos indivíduos, ou ainda, “blindar” uma identidade marcada pela 

socialização do ethos anterior ao momento da formação. 

Dubar (2005) esclarece que os sujeitos vivenciam conflitos constantes na construção 

identitária, que é um processo contínuo e ininterrupto. Estes confrontos ou momentos de ruptura 

na construção da identidade ocorrem entre a identidade “virtual”, que é proposta ou imposta por 

outrem, e a identidade “real”, aquela que é interiorizada ou projetada pelo indivíduo. 

 

A relação entre as identidades herdadas, aceitas ou recusadas pelos indivíduos, e as 
identidades visadas, em continuidade às identidades precedentes ou em ruptura com elas, 
depende dos modos de reconhecimento pelas instituições legítimas e por seus agentes 
que estão em relação direta com os sujeitos envolvidos. A construção das identidades se 
realiza, pois, na articulação entre os sistemas de ação, que propõe identidades virtuais, e 
as “trajetórias vividas”, no interior das quais se forjam as identidades “reais” às quais os 
indivíduos aderem. (DUBAR, 2005, p.140-141) 
 

Para Dubar (2005) antes de se identificar a um grupo profissional, o sujeito herda na 

infância as várias dimensões de sua identidade, uma identidade sexual, uma identidade étnica, de 

classe sócio econômica. 

  

Efetivamente, a primeira identidade vivenciada e experimentada pessoalmente pela 
criança se constrói em sua relação com a mãe. [...] Contudo, é nas e pelas categorizações 
dos outros – e principalmente dos parceiros de escola – que a criança vive a experiência 
de sua primeira identidade social. (DUBAR, 2005, p. 147) 

  

Dois momentos marcantes para a identidade social do sujeito são: a entrada na escola 

elementar (séries iniciais), e a entrada numa área profissional. A identificação com uma profissão 

constitui um ato significativo da identidade virtual, aquela que representa o que os outros veem 

sobre o indivíduo. “Mas, hoje em dia, é na confrontação com o mercado de trabalho que, 

certamente, se situa a implicação identitária mais importante dos indivíduos da geração da crise.” 

(DUBAR, 2005, p. 148) 
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O processo de entrada numa área profissional conduz o sujeito a uma socialização 

“secundária”. Nesse processo secundário de socialização, pois o primeiro processo de 

socialização se dá ainda na infância, a construção da identidade profissional é espaço de 

constantes mutações. É na inserção ao espaço profissional que as relações com os outros geram 

identidades, sentimentos de pertença a um grupo. Conforme Pimenta (2007, p.19), “uma 

identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da profissão; da revisão 

constante dos significados sociais da profissão; da revisão das tradições.” 

No trabalho docente, a identidade profissional se constrói a partir da rede de relações que 

o professor estabelece com os outros professores, nas escolas, nos ambientes de formação, nas 

organizações sindicais. Parafraseando Pimenta (2007), essa identidade se constrói também, pelos 

significados que cada professor confere à atividade docente no seu cotidiano, a partir dos seus 

valores, de suas representações, de seus saberes. 

Ao analisar o aspecto identitário da socialização docente na carreira16 profissional, 

Huberman (2007), apresenta tendências gerais do ciclo de vida dos professores, fundamentadas 

em abordagens sociológicas e psicológicas, pois a socialização profissional não se dá somente no 

plano da aquisição dos conhecimentos cognitivos e instrumentais para o exercício da profissão, 

mas se dá mediante: 

 

 [...] uma vivência profissional [...] que vai sendo pouco a pouco construída e 
experimentada e onde entram em jogo elementos emocionais, relacionais e simbólicos 
que permitem que um indivíduo se considere e viva como um professor.(TARDIF, 2007, 
p. 108)  

 

Huberman (2007), afirma que o desenvolvimento da carreira profissional é um processo 

não linear, que apresenta patamares, regressões, “becos sem saída”, momentos de arranque, 

descontinuidades. Porém, através do seu estudo, Huberman (2007), delimita “sequências” ou 

“maxiciclos”, que atravessam a carreira docente, embora o autor ressalte que essas sequências 

nem sempre são vividas na mesma ordem, e que nem todos os sujeitos que atuam na profissão 

vivem todas elas. 

 Nos ciclos de vida de professores apresentados pelo mencionado autor, a identidade 

profissional pode ser perpassada pelas seguintes sequências: “entrada na carreira”; “fase de 

                                                           
16

 O termo carreira aqui é compreendido como um processo temporal marcado pela construção do saber profissional. 
(TARDIF, 2007, p. 20) 
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estabilização”; “a fase de diversificação”; “pôr-se em questão”; “serenidade e distanciamento 

afetivo”; “conservantismo e lamentações”; “o desinvestimento”.  

A primeira sequência “entrada na carreira” seria um estágio de “sobrevivência” e 

“descoberta”. Nesse momento inicial da carreira o docente passa pelo aspecto da “sobrevivência” 

ao confrontar-se com a complexidade da situação da profissão docente, é nessa sequência que se 

processam as possíveis distâncias entre os ideais e a realidade cotidiana da sala de aula. 

Em seguida, Huberman (2007), apresenta a “fase de estabilização”, como um momento de 

comprometimento definitivo com a profissão. De acordo com tendências psicanalíticas, é a etapa 

decisiva na definição da escolha profissional, uma afirmação do “eu” profissional. “No caso do 

ensino, a estabilização tem outros significados, como, por exemplo, a pertença a um corpo 

profissional e a independência. Um grande número de professores fala mesmo de ‘libertação’ ou 

de ‘emancipação”. (HUBERMAN, 2007, p.40) 

Na “fase de diversificação”, há uma segurança maior na atividade docente, os professores 

diversificam suas metodologias, seus modos de avaliação, se veem em condições de 

posicionarem-se contra as imposições arbitrárias do sistema. É uma fase em que o professor 

busca novos desafios. “Os professores, nesta fase das suas carreiras, seriam, assim, os mais 

motivados, os mais dinâmicos, os mais empenhados nas equipes pedagógicas ou nas comissões 

de reforma que surgem em várias escolas.”(HUBERMAN, 2007 p. 42) 

   Huberman apresenta ainda o “maxiciclo” “pôr-se em questão”, nessa fase o sujeito faz 

um balanço da sua vida profissional, mediante uma ligeira sensação de rotina, ou até de uma crise 

de percurso profissional. O autor aponta que não há um momento pré-determinado para essa fase, 

que é muito subjetiva de ser analisada, mas de acordo com outros estudos sobre ciclos de vida de 

professores, esse período pode situar-se entre o 15º e o 25º anos de ensino. 

Mais adiante apresenta-se a fase “serenidade e distanciamento afetivo”. Nessa fase os 

professores “[...] apresentam-se menos sensíveis, ou menos vulneráveis à avaliação dos outros, 

[...] as pessoas nada mais têm a provar, aos outros ou a si próprias, reduzem a distância que 

separa os objetivos do início da carreira daquilo que for possível conseguir até ao momento.” 

(HUBERMAN, 2007, p. 44). O autor indica que, de acordo com estudos empíricos, essa 

sequência evidencia-se entre os 45-55 anos de idade entre os professores, embora o mesmo 

esclareça que a idade cronológica não determina condutas psicológicas ou sociais, não é um fator 

de causalidade. 



 95 

A penúltima sequência no ciclo de vida dos professores, segundo o autor supracitado é 

“conservantismo e lamentações”, geralmente a fase de conservantismo, de acordo com amostra 

de Peterson citada na obra de Hubermann (2007), está na faixa etária de 50-60 anos de idade. Nas 

investigações psicológicas clássicas sublinham-se, nessa fase uma maior rigidez e dogmatismo, 

uma prudência acentuada, uma resistência maior às inovações, e constata-se ainda uma nostalgia 

do passado para uma mudança de ótica geral em relação ao futuro. 

Enfim, Huberman alude à última fase do ciclo de vida dos professores “o 

desinvestimento”, embora esclareça que ainda não há estudos empíricos que levem a cabo a 

investigação dessa fase. Esse momento de final de carreira seria caracterizado pelo fenômeno do 

recuo e de interiorização. É uma fase de desprendimento “[...] as pessoas libertam-se, 

progressivamente, sem o lamentar, do investimento no trabalho, para consagrar mais tempo a si 

próprias, aos interesses exteriores à escola e a uma vida social de maior reflexão, digamos mesmo 

de maior carga filosófica.” (HUBERMAN, 2007 p.46). 

A partir dessa explanação sobre o ciclo de vida dos professores, é importante esclarecer 

que não se pode estender essas sequências a todos os professores, concebê-las rigidamente ou 

ainda numa lógica linearizada. É válido ressaltar que inúmeros fatores interferem nas trajetórias 

identitárias de cada docente, como as condições sociais, o contexto cultural e histórico. A história 

pessoal bem como a história do meio se move e dinamizam o ciclo de vida de cada sujeito. O 

estudo acima apresentado serve apenas de referência para a compreensão sobre traços gerais que 

são comuns numa leitura mais ampla sobre a trajetória profissional docente, já que os processos 

da carreira contribuem para a modelagem da identidade pessoal e profissional.  

 Portanto, Tardif (2007) reafirma de certa forma a “teoria” do ciclo de vida profissional ao 

afirmar que a socialização profissional docente é incorporada, modificada, adaptada em função 

dos momentos e das fases da carreira, ao longo de sua história profissional. 

Após essa aproximação teórica sobre os processos se socialização do profissional docente, 

surge a necessidade de discutir a identidade pessoal do indivíduo que interage e se insere nos 

processo histórico de construção do sujeito enquanto sujeito profissional. Todas as identidades, 

coletivas e pessoais são consideradas em processos e contextos simbólicos. (DUBAR, 2005). 

Assim, a seguir será apresentada uma discussão que contribui para uma reflexão sobre a 

articulação entre a identidade pessoal (vida privada) e a identidade profissional.  
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2.2.1 Articulação entre identidade pessoal e identidade profissional 

  

 Diante do que foi abordado anteriormente, não é mais possível utilizar-se de uma 

concepção singularizada sobre a construção da identidade na contemporaneidade. A dinâmica das 

relações sociais que são tecidas em um mundo “globalizado”, ou regido pelo “globalismo” 

produz no indivíduo múltiplas identidades, ou ainda conduz os sujeitos a construírem identidades 

multifacetadas. 

 Assim, alguns autores (ANJOS, 2007; MOITA, 2007; NÓVOA, 2007) têm trabalhado a 

questão da identidade na dimensão pessoal e na dimensão profissional, apresentando como essas 

duas dimensões estão interligadas. 

 Para Moita (2007), a identidade pessoal revela um sistema de múltiplas identidades, nela 

está inserida, ou ainda articulada a identidade profissional. A autora expõe que a identidade 

pessoal remete para uma percepção subjetiva que o sujeito tem na definição de si mesmo. Ela faz 

uma distinção entre a identidade social e a identidade pessoal, em que ambas interagem, pois a 

consciência que um sujeito tem de si é marcada pela sua situação em relação aos outros, e a 

imagem social da identidade do sujeito é marcada de sentido segundo a personalidade do sujeito.  

 De acordo com a autora a identidade profissional está articulada tanto à dimensão da 

identidade social, quanto à da identidade pessoal.  

 

No interior da problemática da identidade situa-se a questão da identidade profissional. 
Derouet (1988) quando refere a identidade profissional dos educadores e professores 
chama-lhe uma “montagem compósita”. É uma construção que tem uma dimensão 
espácio-temporal, atravessa a vida profissional desde a fase da opção pela profissão até à 
reforma, passando pelo tempo concreto da formação inicial e pelos diferentes espaços 
institucionais onde a profissão se desenrola. (MOITA, 2007, p. 116)  

 

 A construção da identidade profissional é composta tanto pelo âmbito das representações 

(subjetividade) quanto pelo âmbito do trabalho concreto. Ainda com base nos estudos de Moita 

(2007), o processo de construção profissional é influenciado pelas configurações em volta da 

função social da profissão; pelo estatuto da profissão; pela cultura do grupo de pertença 

profissional, enfim por todo o contexto sócio-político que se desenvolve na profissão. 

 No trabalho de Anjos (2007), em que a autora cita Lopes (2001), a identidade profissional 

é apresentada como um espaço partilhado entre o indivíduo, o seu meio profissional e social, e a 

instituição onde trabalha. Sob essa ótica a identidade profissional passa também a ser concebida 
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como uma identidade social de modo particular. A identidade profissional estará situada numa 

determinada profissão, em um determinado local de trabalho e numa identidade pessoal que traz a 

especificidade do estilo de vida do ator. Assim, “não pode ser considerada como um dado 

adquirido, mas sim como fruto de uma construção social que questiona, a todo o momento, o 

próprio conceito de profissão.”(ANJOS, 2007, p. 42) 

   Reportando-se aos estudos de Nóvoa (2007), em que o mesmo também aborda questões 

das dimensões pessoais e profissionais dos professores, observa-se que nos últimos vinte anos as 

políticas educacionais de formação docente foram impondo uma separação entre o “eu” pessoal e 

o “eu” profissional. Para Nóvoa (2007), essa separação só contribuiu para o agravamento da 

“crise de identidade” docente, e também evidenciou uma desprofissionalização dos professores. 

Ao se multiplicarem as instâncias de controle sobre o trabalho docente, os professores têm 

passado, nos últimos anos, por um esvaziamento de uma afirmação própria da dimensão pessoal 

da profissão.   

 Anjos (2007, p. 44) postula que a construção do eu está associada a uma auto 

interpretação que o professor faz de si enquanto profissional essa construção não é neutra, nela 

está subjacente uma história de vida. “Este, no exercício da sua função docente, não consegue 

separar-se da sua pessoa.”  

 Segundo Nóvoa, inicia-se no final da década de 1980, um movimento no meio acadêmico 

no intuito de recolocar a “dimensão pessoal” do professor no centro dos debates educativos. A 

literatura pedagógica ultimamente tem sido fortemente marcada por produções que valorizam a 

subjetividade docente, são obras e estudos “sobre a vida dos professores, as carreiras, os 

percursos profissionais, as biografias e autobiografias docentes ou desenvolvimento pessoal” 

(NÓVOA, 2007, p. 15). 

 O autor assinala que mesmo diante de um momento histórico tão marcado por 

perspectivas racionalistas e de uniformização, os professores continuam no centro do processo 

identitário da profissão, e que cada um utiliza-se de sua liberdade para produzir no mais íntimo 

sua “maneira de ser professor”. 

 Nóvoa (2007) aponta, em seus estudos, três “A’s” que sustentam o processo identitário 

dos professores: 
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- A de Adesão, porque ser professor implica sempre a adesão a princípios e valores, a 
adoção de projetos, um investimento positivo nas potencialidades das crianças e dos 
jovens. 
- A de Acção, porque também aqui, na escolha das melhores maneiras de agir, se jogam 
as decisões do foro profissional e do foro pessoal.[...] 
- A de Autoconsciencia, porque em última análise tudo se decide no processo de reflexão 
que o professor leva a cabo sobre a sua própria ação. É uma dimensão decisiva da 
profissão docente, na medida em que a mudança e a inovação pedagógica estão 
intimamente dependentes deste pensamento reflexivo. (NÓVOA, 2007, p. 16)  

 

Por conseguinte, reafirma-se que a identidade não é um dado adquirido, um produto 

pronto e acabado. É um espaço que se constrói diferentemente para cada indivíduo (dimensão 

pessoal), mas que reflete uma história da categoria, de um grupo que coletivamente produz uma 

cultura própria, uma cultura profissional (dimensão profissional). Pois, para Moita (2007, p. 139), 

“identidade pessoal/identidade profissional: uma grande variedade de relações que se 

estabelecem. Há nessas relações uma actividade de autocriação e de transformação vividas entre 

a tensão e a harmonia, distância e a proximidade, a integração e a desintegração.” 

 Nessa amplitude de relações que se estabelecem mediante a articulação entre identidade 

pessoal/identidade profissional, se produzem os saberes que compõem a identidade docente. 

Esses saberes são construídos ao longo de toda a trajetória de vida dos professores, pois são 

saberes que começam a ser construídos ainda na vida escolar estudantil desses sujeitos. Assim a 

seguir apresentar-se-á uma discussão teórica que clarifica a relação do professor com os seus 

saberes.   

 

2.3 OS SABERES NA IDENTIDADE DOCENTE 

 

A discussão sobre identidade docente traz em seu bojo de questões o importante foco 

sobre os saberes que constituem a prática docente. Mesmo o docente que não passou por cursos 

de qualificação profissional apresenta em sua prática um saber-fazer pautado em suas 

experiências, vivências e interações com a prática cotidiana.  

Para Tardif (2007, p.31): “Parece banal, mas um professor é, antes de tudo, alguém que 

sabe alguma coisa e cuja função consiste em transmitir esse saber a outros”. Tomando como 

referência o autor aludido, é possível compreender que os saberes docentes são provenientes de 

diferentes contextos. 
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Assim como os alunos, ao chegarem ao espaço institucionalizado de educação, os 

professores trazem consigo inúmeros conhecimentos prévios, provenientes das diversas situações 

de interatividade que vivenciam em seu cotidiano. E, em se tratando dos cursos de 

formação/qualificação para professores que estão em pleno exercício da profissão, maior será a 

influência que os saberes da experiência terão sobre o seu processo formativo. 

O autor expõe uma preocupação com a imprecisão em que o termo “saber docente” vem 

sendo utilizado, questiona os sentidos com os quais inúmeros autores da contemporaneidade 

fazem uso do termo e reconhece que não se sabe quase nada a respeito da construção de saberes a 

partir do ponto de vista dos próprios professores. 

Apresenta dois excessos no campo dos estudos sobre saberes docentes, que apresentam-se 

em dois extremos opostos. Um é a ideia de produção de saberes do professor como um cientista, 

para o autor essa é uma concepção que se apoia num modelo de ator (professor) que não 

corresponde às condições reais do trabalho docente, onde se propõe um sujeito estritamente 

epistêmico, científico.  

O segundo excesso Tardif (2007), denomina como sendo a abordagem em que “tudo é 

saber”, ela refere-se ao excesso etnográfico que transforma tudo em saber, trata toda produção 

simbólica, todo constructo discursivo, toda prática orientada como se procedessem do saber. O 

problema não estaria em afirmar a existência de saberes informais, experienciais ou tácitos, mas 

em designar diferente saberes através de uma imprecisão terminológica do uso do termo. 

Sendo assim, o autor define sua concepção de saber pautando-se na argumentação movida 

na atividade discursiva. 

 

O argumento, a discussão. Essa terceira concepção coaduna-se diretamente com a nossa 
visão do saber docente, que é, a nosso ver, um saber que se desenvolve no espaço do 
outro e para o outro.Segundo essa concepção, pode-se chamar de saber a atividade 
discursiva que consiste em tentar validar, por meio de argumentos e de operações 
discursivas (lógicas, retóricas, dialéticas, empíricas, etc.) e linguísticas, uma proposição 
ou uma ação. A argumentação é, portanto, o “lugar” do saber. (TARDIF, 2007, p. 196) 

 

Para Tardif (2007, p. 19) os estudos sobre os saberes dos professores é um campo diverso e 

plural, cuja origem social é patente. “Por exemplo, alguns (saberes) provêm da família do 

professor, da escola que o formou e de sua cultura pessoal; outros vêm das universidades ou das 

escolas normais; outros estão ligados á instituição; outros, ainda, provêm dos pares, dos cursos de 

reciclagem, etc.” 
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Tardif (2007) apresenta um modelo de análise sobre os saberes docentes baseados na 

“origem social dos saberes dos professores”, acreditando ser mais pertinente do que a 

classificação de diferentes tipologias já propostas por vários outros autores. Assim o autor 

interpreta os saberes docentes no seio das relações sociais que este estabelece. “Esses saberes são 

os saberes disciplinares, curriculares, profissionais (incluindo os das ciências da educação e da 

pedagogia) e experienciais” (TARDIF, 2007, p. 33). 

Nessa perspectiva o professor é também produtor de saberes pedagógicos, os conhecimentos 

pedagógicos passam por um processo reflexivo e são reelaborados pelo docente em sua prática. 

Para Pimenta (2007), o distanciamento entre os saberes pedagógicos dos docentes e os 

conhecimentos pedagógicos acadêmicos, é foco de atenção ao longo do processo de formação 

profissional. 

 

Ao usar a expressão ‘saber pedagógico’ para designar o saber, construído pelo professor 
no cotidiano do seu trabalho, estamos diferenciando-o do ‘conhecimento pedagógico’, 
elaborado por pesquisadores e teóricos da educação[...] Ao contrário, o que 
pretendemos é justamente mostrar que o professor, muitas vezes considerado um 
simples executor de tarefas, é alguém que também pensa o processo de ensino. 
(PIMENTA, 2007, p. 44) 

 

À medida que docentes e comunidade científica se tornam grupos cada vez mais distintos, 

os saberes pedagógicos são desvalorizados e desvinculados do ambiente acadêmico. Os processos 

de formação institucionalizados ao desconsiderarem os saberes pedagógicos da experiência 

docente – professor da educação básica – acabam por produzir um saber limitado à dimensão 

teorizada. 

Entretanto, de acordo com Tardif, a relação dos docentes com os saberes não se reduz à 

mera transmissão de conhecimentos já constituídos. O autor aborda a relação plural do docente 

com os saberes, elencando essas relações da seguinte forma: 

 

Os saberes da formação profissional. Pode-se chamar de saberes profissionais o 
conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores. [...] 
Nessa perspectiva, esses conhecimentos se transformam em saberes destinados à 
formação científica ou erudita dos professores. [...] Os saberes pedagógicos. Os saberes 
pedagógicos apresentam-se como doutrinas ou concepções provenientes de reflexões 
sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais e normativas 
que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de representação e de orientação da 
atividade educativa.[...] Os saberes disciplinares [...] a prática docente incorpora ainda 
saberes sociais definidos e selecionados pela instituição universitária. [...] Os saberes das 
disciplinas emergem da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes.[...] 
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Os saberes Curriculares [...] Estes saberes correspondem aos discursos, objetivos, 
conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os 
saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita. [...] Os 
saberes experienciais. Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados. Eles 
incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de 
habilidades, de saber-fazer e de saber-ser. (TARDIF, 2007, p.36-39, grifo nosso) 

 

 O autor esclarece que diante dos professores os saberes não estão colocados em pé de 

igualdade. Quanto menos um saber é utilizado em seu trabalho, menos valor profissional o 

professor atribuirá àquele saber. Os saberes da experiência parecem constituir o alicerce da 

prática, formando um núcleo vital do saber docente, são saberes formados por todos os outros 

saberes articulados com a prática, submetidos às certezas construídas na experiência.   

 Explicita ainda que os saberes da experiência podem ser levados ao reconhecimento dos 

grupos produtores de saber, a perspectiva apresentada pelo autor é que o professor – do ensino 

básico e secundário - precisa buscar o reconhecimento social desse saber, e nesse processo a 

interação entre escola básica e universidade seria de fundamental importância para que essa 

proposição da relação dos saberes da experiência docente com os conhecimentos acadêmicos, não 

venha a ocorrer de forma trivializada ou superficial. 

 Os saberes docentes estão inseridos dialogicamente na constituição identitária do professor. 

Os saberes docentes são construídos e reconstruídos na teia trabalho, aprendizagem (formação) e 

tempo. Ou seja, ainda de acordo com Tardif (2007), os saberes do trabalho são temporais, pois 

são construídos e dominados progressivamente, quanto maior for o tempo de atuação laboral 

maiores conhecimentos, competências, aptidões e atitudes específicas serão adquiridas.   

 Ao engendrar a discussão sobre saberes docente o autor mencionado acima, propõe 

recolocar a subjetividade dos professores no centro das pesquisas sobre ensino. Essa visão vai de 

encontro com a perspectiva que coloca o professor como técnico que aplica conhecimentos 

produzidos por outros (visão tecnicista), ou ainda a que coloca o professor como um agente social 

que tem sua atividade determinada exclusivamente por mecanismos sociológicos (visão 

sociológica). Ambas as visões desconsideram os professores, enquanto atores sociais que também 

produzem saberes. 

 Para Tardif (2007), nas pesquisas sobre ensino, e aqui mais especificamente sobre a 

identidade docente, é necessário levar em conta a subjetividade, dos próprios professores, como 

sujeitos dotados de um saber-fazer proveniente de sua própria atividade, ou seja, é necessário 

considerar o ponto de vista dos professores, pois estes são atores em movimento que detém 
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saberes específicos do seu trabalho. É conveniente afirmar que ao valorizar-se a subjetividade 

docente, aproximar-se-á das configurações que expressam sua identidade. 

 Portanto, as análises aqui explicitadas sobre os saberes docentes mostram-se essenciais para 

um estudo que enfoca a questão da identidade dos professores que passam por espaços de 

formação continuada. 

 A formação de professores em exercício, sob essa perspectiva, jamais poderá negar a 

subjetividade dos saberes que os docentes produzem mediante uma articulação com as 

experiências, os conhecimentos disciplinares da formação, e ainda as trocas constantes com seus 

professores formadores e com seus próprios pares, pois é nessa “multiplicidade de fios” que o 

professor irá “tecendo” sua identidade.  

 A seguir tratar-se-á da questão referente à profissionalização no trabalho docente, visto que 

é um aspecto relevante para a discussão em torno da identidade docente. 

 

2.4 PROFISSIONALIZAÇÃO: DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

 

O conceito profissão está intrinsecamente relacionado ao conceito de identidade docente. 

De acordo com o que foi apresentado anteriormente acima, a profissionalização é um dos 

importantes espaços de socialização na trajetória de vida da maioria dos indivíduos, é também um 

dos territórios de sustentação para travar-se o estudo em questão, que tem como centro de análise 

a identidade profissional docente dos egressos do Programa Rede UNEB 2000. 

Não se pode alcançar uma compreensão ampla do termo profissão sem recorrer a várias 

áreas das ciências humanas, e principalmente à sociologia, área de maior concentração no estudo 

do termo. Segundo Gonçalves (2007), a obra dos britânicos Carr-Saunders e Wilson (1933) é 

apontada como o marco fundador da abordagem sociológica das profissões. 

 

Da sua leitura destaca-se, em primeiro lugar, a definição dos atributos particulares às 
profissões, e não observáveis nas ocupações comuns, que lhes dão um lugar distintivo no 
seio da sociedade e, em segundo, a defesa do profissionalismo, na qualidade de sistema 
de valores, como fundamental para o funcionamento das sociedades capitalistas. 
(GONÇALVES, 2007, p.179) 

 

Esse conceito está pautado na perspectiva funcionalista que foi desenvolvida com grande 

êxito na década de 1950 do século passado. A partir de então a sociologia das profissões sofreu 
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influências, ao longo do seu desenvolvimento, de várias tendências: de teses com contributos dos 

interacionistas simbólicos; das teses revisionistas; da diversidade de quadros teórico-

metodológicos com ênfase analítica no poder e monopólios profissionais; e, numa abordagem 

sistêmica das profissões mais recentemente. (GONÇALVES, 2007) 

De acordo com os estudos de Le Goff (2003), historicamente o termo profissão nasce em 

meados do século XIII, junto ao movimento da criação das universidades, o trabalho sendo 

considerado como uma arte era organizado em corporações definidas por área, que reuniam 

trabalhadores manuais e intelectuais em torno de uma mesma área. Com o desenvolvimento das 

universidades, os trabalhadores manuais começaram a se distanciar dos trabalhadores 

intelectuais. Essa questão teria produzido a dicotomia entre ofícios (oriundos das artes 

mecânicas) e profissões (oriundas das artes liberais). 

“Assim é possível associar a oposição entre “profissões” e “ofícios” a um conjunto de 

distinções socialmente estruturantes e classificadoras que se reproduziram através dos séculos: 

cabeça/mãos, trabalhadores intelectuais/trabalhadores manuais, alto/baixo, nobre/vil etc.” 

(DUBAR, 2005, p.165). 

A sociologia das profissões ganha destaque entre os americanos a partir da crise de 1929, 

como uma forma de atender a demandas governamentais para que as políticas fossem ajustadas 

às demandas da sociedade. Nos Estados Unidos e no Canadá o modelo de “profissional”, como 

sendo um conceito diferenciado tanto do empresário assim como também do operário, se 

desenvolve rapidamente na literatura sociológica nesse período. (MARSHALL, 1939 apud 

DUBAR, 2005). 

Segundo Gonçalves (2007), a sociologia das profissões na atualidade tem conduzido uma 

discussão sobre profissionalismo que aponta para o dinamismo do fenômeno profissional, que 

apresenta os seguintes eixos: a expansão do fenômeno associativo; a emergência de novos grupos 

profissionais; a reivindicação por alguns grupos ocupacionais dos padrões do modelo 

profissional, no que diz respeito à sua capacidade de auto regulação; a segmentação de 

profissões; a recomposição das profissões mais tradicionais; o reforço do fechamento social dos 

grupos profissionais com a criação de mais obstáculos ao ingresso na profissão; e, a eleição do 

profissionalismo como padrão de organização e gestão das organizações. 
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Esse estudo de Gonçalves (2007) centra-se na realidade de Portugal, porém o próprio 

autor indica que esse é o quadro geral dessa discussão na Europa, bem como nos demais 

continentes.  

Logo, é apresentado o contexto das discussões da sociologia das profissões na atualidade 

como viés para uma compreensão mais específica sobre a profissionalização docente. As 

mudanças de concepções e organização nas profissões do mundo neoliberal são refletidas 

também na profissão docente, pois a mesma está diretamente inserida nesse contexto. 

Diante das novas exigências que se apresentam para a educação deste século, a 

profissionalização docente passa por reconfigurações impulsionadas a esse novo contexto, tais 

como: os níveis de formação para o trabalho docente que se alteram e se tornam cada vez mais 

rigorosos; ao mesmo tempo percebe-se uma segmentação e distanciamento no ofício docente 

entre aqueles que se dedicam exclusivamente à atividade de ensino e aqueles que se dedicam às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; o perfil desse profissional também se transforma para a 

contemplação dos novos parâmetros que se estabelecem na relação professor-aluno, família-

escola, escola-sociedade; os conteúdos curriculares também sofrem modificações significativas 

seguindo as demandas de um mundo globalizado que atenta para as diversidades, fato este que 

exige mudanças também na formação desse profissional; enfim, as evidências das transformações 

em torno da profissionalização docente são traços que explicitam a concepção de 

profissionalização da atualidade para todas as outras áreas de trabalho. 

De acordo com Facci (2004) os conceitos de profissionalização e profissionalidade 

docente estão em constante elaboração, são diversas as vertentes que apresentam conceitos 

diferenciados e até mesmo contraditórios. 

Facci (2004, p. 25) tomando como referência os estudos de Souza (1993) compreende que 

a profissão docente tem níveis de abrangência a partir de dois aspectos o de singularidade e o de 

universalidade. “Singularidade representada pelas posições políticas dos professores, seus 

conflitos e ideologias, suas representações do mundo, sua identidade pessoal e universalidade 

presente na organização político-associativa dos indivíduos” (grifo da autora) Nas análises sobre 

a profissão docente é necessário levar em conta a relação intrínseca entre os aspectos singular e 

universal, pois um não existe sem o outro. Retomando o objeto de estudo dessa análise é possível 

compreender o Programa de Formação de Professores Rede UNEB 2000 em sua especificidade, 

na dimensão singular, mas ao mesmo tempo representativa das mudanças em torno da profissão 
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numa dimensão mais ampla, juntamente com os demais programas de formação de professores 

que vêm sendo desenvolvidos no Brasil nas duas últimas décadas. 

Ainda segundo a autora, discutir a profissionalização docente é romper com os mitos que 

circundam a imagem do ser professora sob a visão romântica e idealista da professora como 

“segunda mãe”, e da escola como um “segundo lar”, o que acaba imprimindo na profissão uma 

ideia de desqualificação para o trabalho em virtude de uma domesticação desse ofício17. 

Mais uma vez volta-se à questão da feminilização do magistério como fator preponderante 

para a desvalorização do trabalho. “A questão de gênero, todavia, pode ter contribuído para a 

desprofissionalização do magistério, uma vez que as professoras mesmo na atualidade, ainda são 

valorizadas pelo aspecto afetivo, no relacionamento com os alunos, e não pela possibilidade de 

ensinar.” (FACCI, 2004, p.27). 

Para que se possa compreender a profissionalização docente, é necessário retomar os 

conceitos já estabelecidos na sociologia das profissões. Segundo Oliveira (2004), o conceito de 

profissionalização na sociologia das profissões de inspiração mais tradicional é apresentado por 

Wilensky, e traz a seguinte abordagem: “[...] uma ocupação que exerce autoridade e jurisdição 

exclusiva simultaneamente sobre uma área de atividade e de formação ou conhecimento, tendo 

convencido o público de que seus serviços são os únicos aceitáveis.” (p.1136) 

Todavia, diante desse conceito é perceptível também que há uma organização das 

profissões entre as de status18 mais elevado, em torno da construção de códigos e normas e 

valores pautados no aperfeiçoamento dos saberes específicos à profissão, e as de menor prestígio, 

as quais ainda não conseguiram estabelecer um fechamento social de códigos e normas restritos. 

Vê-se então que a formação acadêmica torna-se um dos pontos fortes para a profissionalização de 

uma atividade.  

Entretanto, Enguitta (1991), chama atenção para a ideia de que profissionalização não é 

um conceito que apresenta sinônimo de capacitação, qualificação, conhecimento ou formação. 

“Profissionalização é uma expressão de uma posição social e ocupacional da inserção em um tipo 

                                                           
17

 O sentido atribuído ao termo ofício nesta afirmação é o mesmo que trabalho. 
18 Insere-se o conceito de status como sendo “um atributo de grupos cujas reivindicações por estima social os 
autorizam a direitos e deveres específicos.”(OLLIVER, 2009, p.43). Também é referência para o uso do termo o 
conceito de Weber (1978), em que status é um atributo dos grupos legitimados que utilizam sua superioridade para 
fechar oportunidades a não pertencentes ao grupo. Dessa forma, o conceito de status está implicado nos mecanismos 
de desigualdade. 
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determinado de relações sociais de produção e de processo de trabalho.” (ENGUITA, 1991 apud 

OLIVEIRA, 2004, p.1133).  

Sendo assim, a formação profissional acaba sendo uma das dimensões da 

profissionalização, pois Morgado (2011) defende a proposição de que a formação profissional, 

enquanto dimensão da profissionalização, “é um processo tanto de especialização quanto de 

socialização”, envolvendo também a apropriação de valores e atitudes, sendo que é através dessa 

formação profissional que o sujeito apreende o seu “ethos” profissional, ou seja, uma postura 

profissional. 

Torna-se instigante essa reflexão, pois se o objeto de estudo aqui tratado apresenta uma 

reflexão em torno da identidade profissional de docentes em exercício que passam por uma 

formação que deveria ser a formação inicial para adentrar na profissão, mas na realidade a 

maioria desses docentes entrou na profissão na condição de professores leigos, sem ter passado 

ao menos pelo curso em nível médio, o curso normal ou o antigo curso em nível médio com 

habilitação em magistério.  

Então como se processa essa especialização e a socialização através da formação 

profissional de sujeitos que já exercem a profissão, mesmo sem terem passado pela formação 

previamente? Essa questão servirá também de rico espaço de análise no capítulo 4 dessa 

dissertação.   

Segundo Rodrigues (2002, apud OLIVEIRA, 2004, p. 1135), o desenvolvimento 

tecnológico provocou uma necessidade maior de capacitação de trabalhadores com elevados 

níveis de formação científica, nesse contexto a formação em nível universitário aparece como 

legitimadora do exercício profissional. É exatamente o que tem se percebido no contexto da 

formação docente em nível superior como condição para o exercício legitimado no contexto 

político-econômico da contemporaneidade, o que pode ser interpretado de duas formas 

contraditórias, por um lado a “expansão” da formação docente contribui para a 

“profissionalização da atividade docente, por outro essa “expansão” se dá de forma aligeirada e 

imposta por parâmetros essencialmente mercadológicos.” 

Porém, toma-se como viés de compreensão a necessidade de se concretizar a exigência 

mínima para atuação no magistério, a formação em nível superior o que afirma Nóvoa (1999, p. 

18), que apresenta o aspecto da formação docente como importante elemento para a 

profissionalização.“O desenvolvimento das técnicas e dos instrumentos pedagógicos, bem como 
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a necessidade de assegurar a reprodução das normas e dos valores próprios da profissão docente, 

estão na origem da institucionalização de uma formação especializada e longa.”  

 “A profissionalização deve promover , em simultâneo, a apropriação de uma dada cultura 

profissional.”(MORGADO, 2011, p.797). Desde o momento de formação, o sujeito passa por um 

processo de socialização profissional que lhe permite assimilar atitudes e valores que vão lhe 

imprimindo uma postura profissional. 

 À medida que o sujeito internaliza uma cultura profissional, esse processo interferirá 

diretamente em sua identidade, pois a identidade profissional não está desvinculada da vida 

privada de cada sujeito; seus processos primários de socialização estarão interagindo o tempo 

todo com os processos secundários. 

Diante do debate acima apresentado no que diz respeito ao processo de profissionalização 

docente, torna-se relevante tratar, ainda que brevemente, da compreensão do termo 

profissionalidade diante da polissemia de significados a partir da diversidade de linhas teóricas 

específicas que vêm explicando tal conceito. 

 Mediante a leitura da produção de vários autores que discutem o conceito de 

profissionalidade (SACRISTÁN, 1999; CHAKUR, 2002; CONTRERAS, 2002; LUDKE, 2004; 

MORGADO, 2011;) é possível encontrar em todos eles, um elemento em comum que é o 

entendimento de que o conceito de profissionalidade evidencia a especificidade do trabalho 

docente, mesmo atentando para o fato de que em alguns momentos os referidos autores 

apresentam linhas epistemológicas diferentes. Porém esse entrecruzamento de concepções 

colabora para uma visão ampla do uso desse conceito no âmbito das discussões sobre identidade 

docente.  

Conforme Sacristán (1999, p. 65) “entendemos por profissionalidade a afirmação do que é 

específico na acção docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, 

atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor.” Essa definição do conceito 

de profissionalidade nasce na sociologia das profissões do contexto das profissões clássicas. A 

questão da profissão docente ainda ser tratada como uma semiprofissão, em relação ao status das 

profissões clássicas, faz com que a definição de profissionalidade na formação docente seja um 

tanto mais complexa, portanto é um conceito que está em constante elaboração.  

Já nos estudos de Contreras (2002) o conceito de profissionalidade é discutido sob duas 

vertentes, uma perspectiva positiva quando o conceito é utilizado sob ideia de uma formação e 
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atuação profissional que conduz a valores profissionais. E na perspectiva entendida por ele como 

negativa em que o conceito de profissionalidade volta-se à mera reivindicação a um status 

profissional, pervertendo os valores profissionais em benefício apenas dos interesses 

corporativistas. 

 

A profissionalidade refere às qualidades da prática profissional dos professores em 
função do que requer o trabalho educativo.[...] Falar de profissionalidade significa, nessa 
perspectiva, não só descrever o desempenho do trabalho de ensinar, mas também 
expressar valores e pretensões que se deseja alcançar e desenvolver nesta profissão. 
(CONTRERAS, 2002, p. 74) 

 

Concluindo esse capítulo é possível ter uma clareza ainda maior sobre os “múltiplos fios” 

que envolvem um estudo que tenha como elemento central a identidade docente, nesse processo 

estão envolvidos inúmeros outros vieses que compõem essa discussão, e no contexto do estudo 

sobre a identidade docente dos professores que passaram pela formação no Curso de Pedagogia 

através do Programa Rede UNEB 2000, oferecido pela Universidade do Estado da Bahia, campus 

VII. 

Os vieses aqui abordados, no capítulo 1 e nesse capítulo 2, foram: trabalho docente - em 

que se discorreu sobre os problemas da precarização do trabalho docente e das atuais questões 

que envolvem a carreira docente; Formação docente – em que foram apontadas as questões do 

contexto neoliberal em que nasce o movimento de formação continuada onde está inserido 

também o surgimento do Programa Rede UNEB 2000.  

Ainda foram travadas discussões que questionam a formação para professores em 

exercício e os processos de aprendizagens desses docentes; discussões atuais sobre identidade, 

identidade profissional e identidade docente; saberes docentes – em que foram explanados os 

saberes que compõem o corpo dos valores específicos da profissão docente; e por fim, 

apresentou-se a profissionalização docente – onde discutiu-se sobre as várias compreensões sobre 

profissionalização e o status ocupado pelo ofício docente mediante os estudos teóricos mais 

recentes nessa temática. 

No capítulo 3 a seguir, será apresentado o caminho metodológico que possibilitou a 

realização desse estudo onde os conceitos teóricos foram lançados ao campo empírico no intuito 

de se elucidar o objeto por meio da dialogicidade com os professores e professoras, sujeitos desse 

estudo, que melhor podem ilustrar suas compreensões sobre a identidade docente após a 
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formação em nível superior que se relaciona com o trabalho, com o processo de 

profissionalização, com os saberes que estão envolvidos no cotidiano do ser professor e do ser 

professora. 
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CAPÍTULO 3. CAMINHO METODOLÓGICO 
 

Para melhor enfrentar a questão central optou-se por um estudo de inspiração sociológica 

na adoção de uma metodologia de natureza qualitativa, pois nas pesquisas do campo das ciências 

sociais há uma aproximação maior entre o sujeito (pesquisador) e o objeto, “A pesquisa nessa 

área lida com seres humanos que, por razões culturais de classe, de faixa etária, ou por qualquer 

outro motivo, têm um substrato comum com o investigador.” (MINAYO, 2011, p.21) 

A pesquisa qualitativa possibilita analisar questões muito particulares, permite análises de 

contextos e grupos sociais específicos, no intuito de valorizar e considerar a realidade humana. 

Sob esse viés valorizar-se-á o universo dos significados que o ser humano utiliza para entender a 

realidade social. A abordagem qualitativa “se aprofunda no mundo dos significados.” (MINAYO, 

2011, p.21) 

Embora a pesquisa aqui se apoie no viés qualitativo, utilizou-se também o recorte 

quantitativo para apresentar dados quantificáveis que contribuem para uma compreensão que 

contempla a pluralidade da realidade investigada. A valorização da subjetividade dos sujeitos 

sociais envolvidos nessa pesquisa, não impede a apresentação de elementos objetivos, 

quantitativos que tragam uma complementaridade para a compreensão ampla do objeto 

pesquisado.   

Vale, portanto, observar que a articulação entre as dimensões qualitativa e quantitativa 

tem se mostrado eficaz na clarificação de fenômenos educativos e sociais, seja em sua extensão 

como em sua significação. Além disso, o uso de instrumentos da pesquisa quantitativa permite ao 

pesquisador estratégias diferenciadas que contribuem para as análises e maior aproximação aos 

sentidos que subjazem os dados descritivos, ou ainda mensuráveis.  

Assim, essa articulação entre as abordagens qualitativa e quantitativa proporciona a 

interação do subjetivo com a possibilidade da quantificação sem perder o rigor, pois, “a qualidade 

requer a presença de sentidos qualificadores, já previamente formalizados, assim a quantidade 

requer sempre a presença de sentidos quantificadores já intuídos.” (GALEFFI, 2009, p. 35). 

Simultaneamente, no campo da pesquisa em educação, a abordagem qualitativa apresenta-

se como viés teórico-metodológico que possibilita compreender o fenômeno educativo e suas 

múltiplas dimensões. No caso da pesquisa aqui apresentada, em que o problema central está 

voltado para a busca da compreensão de como o processo de construção da identidade de 
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professores-alunos se relaciona com a trajetória na profissão após o curso de formação em 

pedagogia através do Programa Rede UNEB 2000, a pesquisa de abordagem qualitativa 

possibilitou o “encontro” com os significados que os atores sociais envolvidos expressam sobre 

suas identidades profissionais.  

Segundo Minayo (2011), a compreensão humana é uma das características da pesquisa 

qualitativa de inspiração sociológica. Nesse contexto a educadora-pesquisadora defronta-se com 

o desafio de perceber, interpretar, com o devido rigor, um contexto que também é o seu, nesse 

processo preserva a própria compreensão e a compreensão do outro sobre a identidade 

profissional, mas entrecruza essas compreensões com os as teorias que embasam conceitos 

relacionados à identidade, sem desconsiderar a complexidade que envolve esse processo. 

Sendo assim, ainda segundo Minayo (2011), a pesquisa de recorte qualitativo permite um 

enfoque na exploração do conjunto de opiniões e representações sobre o tema, detecta pontos em 

comum, singularidades, pontos contraditórios, considera sempre a diversidade de opiniões e 

crenças dentro de um mesmo grupo.  

 Dessa forma, foi possível colocar no centro da investigação as narrativas dos sujeitos, 

ponto fundamental para compreender as articulações do processo de construção de suas 

identidades profissionais na relação com a experiência vivida no curso de formação em 

Pedagogia no Programa Rede UNEB 2000.  O uso da narrativa na pesquisa qualitativa possibilita 

leituras, que somente no contato direto com os sujeitos na “coleta” de suas narrativas é possível 

de se obter. Corroborando com essa afirmação Connelly e Clandinin (1995, p.11) declaram: 

 

A razão principal para o uso da narrativa na investigação educativa é que os seres 
humanos são organismos contadores de histórias, organismos que, individual e 
socialmente, vivem vidas relatadas. O estudo da narrativa, portanto, é o estudo da forma 
em que os seres humanos experimentam o mundo. 

 

A abordagem qualitativa, no caso da pesquisa aqui apresentada, possibilitou aos 

professores-alunos entrevistados tecerem narrativas sobre suas próprias histórias de vida. Ao 

tratarem de questões referentes às suas identidades profissionais, os professores relataram 

inúmeras situações e momentos de suas trajetórias de vida, segundo Dubar (2005) não há como 

separar os processos primários de socialização com os processos secundários na construção da 

identidade dos sujeitos, identidade que se constitui a partir das relações que são estabelecidas nos 
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vários momentos da trajetória de vida dos sujeitos e dos variados espaços sociais dos quais 

participa. 

Através do uso das narrativas, das falas dos professores-alunos colhidas nas entrevistas, é 

que unidades de sentidos foram construídas e a partir dessa análise, houve a possibilidade de se 

evidenciar uma compreensão que vai além do descrito e do analisado. 

Mediante essa concepção, as identidades dos docentes não podem ser compreendidas 

como identidades “prescritas” e meramente controladas socialmente, embora se reconheça que as 

representações coletivas sobre identidade docente são “produzidas e controladas” também pelo 

meio (LAWN, 2001). Entretanto, as significações e as especificidades das experiências 

individuais devem ser consideradas como possibilidades de interpretação que podem apresentar 

dados contraditórios e elementos “inesperados”(DUBAR, 2005).  

Contudo, vale salientar que a relevância do contato direto com os sujeitos, proporcionado 

pela abordagem qualitativa, não significou o distanciamento reflexivo exigido no rigor da 

investigação cientifica, mas permitiu humanizar a própria pesquisa o que conduziu a 

possibilidade de “ver por dentro” os processos pesquisados.   

É importante ainda observar que essa perspectiva de “ver por dentro” foi enriquecida 

devido ao fato da pesquisadora ter convivido no lócus de trabalho com os sujeitos alvos dessa 

pesquisa durante aproximadamente doze anos, embora as observações ocorridas nesse convívio 

cotidiano não tenham tido um direcionamento sistematizado e não tenham sido orientadas com o 

rigor e a intencionalidade de uma pesquisa, possibilitaram reflexões. Foi durante essas 

observações naturais da convivência no ambiente de trabalho que foram sendo produzidas as 

inquietações que deram origem a essa pesquisa. 

Sendo assim, servindo-se das possibilidades oferecidas pela pesquisa qualitativa “lançou-

se mão” de diferentes estratégias das quais foram realizadas o uso de: análise documental – com a 

análise do projeto do curso de pedagogia do Programa Rede UNEB2000; das cópias de 04 

(quatro) atas de reuniões do colegiado do curso; de fichas de identificação individual dos alunos 

das duas primeiras turmas do Campus VII da UNEB em Senhor do Bonfim; do documento do 

quadro demonstrativo de abrangência do Programa Rede UNEB 2000 no estado da Bahia; e de 

uma ficha de contatos contendo os nomes dos professores, seus números de telefones e seus 

locais e funções de atuação na rede municipal de ensino- houve a aplicação de questionário 

semiaberto; - e ainda a realização de entrevista compreensiva. 
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Portanto, os sujeitos envolvidos nessa pesquisa, são professores-alunos egressos do Curso 

de Pedagogia do Programa Rede UNEB 2000, oferecido pelo departamento de Educação Campus 

VII em Senhor do Bonfim, que concluíram o Curso de Pedagogia na turma de ingresso de 1999, a 

qual se denominará deste ponto em diante do texto de “turma 1”, e a turma que teve ano de 

ingresso em 2002, a qual se denominará de “turma 2”,  tendo participado da aplicação dos 

questionários   30 (trina)  professores-alunos da turma 1, e 31 (trinta e um) professores-alunos da 

turma 2, e na entrevista participaram  05 (cinco) professores da turma 01 e 05 (cinco) professores 

da turma 2.   

O critério de inclusão dessas duas turmas se deu em decorrência de que no ano de 2011, 

período da sistematização do projeto para essa pesquisa, eram as únicas turmas compostas por 

professores da rede municipal de ensino de Senhor do Bonfim, que já haviam concluído o curso. 

A escolha pelo curso de pedagogia é justificada por ser este o único curso oferecido pela UNEB 

através do Programa Rede UNEB na Bahia, ao longo das nove etapas de existência do Programa.  

A seguir apresentar-se-á cada uma das etapas do trabalho de campo no intuito de 

contextualizar o percurso metodológico delineado ao longo da investigação. 

 

3.1 ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

A análise documental constitui uma importante fonte para a elucidação do problema 

estudado. Segundo Ludke e André (1986), a análise documental é pouco explorada na área de 

educação, mas pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, tanto 

na complementação das informações obtidas por outros instrumentos, quanto no desvelar de 

novos aspectos do problema.  

As autoras exemplificam os possíveis documentos que servem de fonte em uma pesquisa 

sobre educação da seguinte forma: leis e regulamentos, normas pareceres, cartas memorandos, 

diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de programas de rádio e 

televisão, livros, estatísticas, arquivos escolares, entre outros.  

Para proceder à pesquisa fez-se necessária uma pontual análise do projeto de criação do 

curso de Pedagogia do Programa Rede UNEB 2000. Através desta análise foi possível colher 

elementos, que no contato direto com os sujeitos nem sempre se pode contemplar, afinal, os 

documentos “[...]  são uma fonte não reativa, permitindo a obtenção de dados quando o acesso ao 
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sujeito é impraticável (pela morte, por exemplo) ou quando a interação com os sujeitos pode 

alterar seu comportamento ou seus pontos de vista”. (ANDRÉ e LÜDKE, 1986, p.39). 

Além do projeto de criação do curso, serviram de material para a análise documental as 

cópias de 04 (quatro) atas de reuniões para fechamento de semestre do conselho de classe de 

primeira turma que teve seu momento de ingresso na universidade em agosto de 1999. O 

conteúdo das referidas atas contribuiu para uma aproximação maior com a realidade vivenciada 

pelos professores-alunos do Programa durante o período de formação. Nessas atas foram 

encontrados relatos dos professores formadores que indicaram elementos que serão aprofundados 

em capitulo posterior, a exemplo das dificuldades de adaptação de alguns docentes em relação ao 

espaço acadêmicos e até problemas de ordem financeira em relação aos compromissos assumidos 

pela Prefeitura Municipal no financiamento do curso. 

Foram também envolvidas na análise documental a ficha individual do aluno, dos noventa 

e sete professores-alunos que ingressaram no Programa nas duas primeiras turmas do curso no 

campus VII- UNEB, a turma de ano de ingresso em 1999, e a turma de 2002. Essa ficha é 

documento pertencente ao acervo da Secretaria Acadêmica do campus VII da UNEB. Foram 

encontradas informações que possibilitaram a construção do perfil geral das duas turmas, através 

dos dados: idade, sexo, formação anterior ao curso de pedagogia, e segmento em que trabalhavam 

os professores-alunos no momento de entrada no Curso, considerando a totalidade dos alunos que 

se matricularam no Programa Rede UNEB 2000, nas duas turmas estudadas. 

Serviu também de fonte de análise e interpretação uma ficha de contatos cedida pela 

Secretaria Municipal de Educação contendo os nomes, as escolas de atuação, as funções 

exercidas e os telefones de contato dos 97 (noventa e sete) professores-alunos egressos do 

Programa. 

O período da pesquisa documental foi realizado de janeiro a agosto de 2012. Para obter 

acesso as 97 fichas com os dados de identificação dos professores-alunos, as cópias das atas das 

reuniões semestrais e o projeto do curso, inicialmente foram encaminhados ofícios solicitando 

autorização para ter acesso aos referidos documentos, à direção do Departamento de Educação do 

Campus VII da UNEB em Senhor do Bonfim, e à coordenação dos Programas de Formação de 

Professores, do campus VII da UNEB.  
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Após a autorização da direção para obter acesso aos acervos da instituição onde estavam 

os documentos a serem utilizados nessa investigação, foram necessárias, uma visita nos arquivos 

da secretaria acadêmica do Campus, e duas visitas no arquivo do setor dos Programas Especiais. 

Na primeira visita, que foi direcionada à Secretaria Acadêmica do campus VII, não se 

conseguiam encontrar as fichas individuais dos alunos. Somente na segunda visita, esta já foi 

direcionada ao setor dos Programas Especiais de formação de professores, é que num local de 

difícil acesso foi possível encontrar o material procurado, esse material estava distribuído em três 

armários que já não eram utilizados desde o ano de 2007, o que dificultou o processo de 

“garimpagem” das informações. 

Devido a escassez de funcionários nesse setor, servido apenas de uma funcionária, foi 

necessário que a própria pesquisadora fizesse a exploração nos armários do referido setor para 

encontrar os documentos das turmas do Curso de Pedagogia do Programa Rede UNEB 2000 com 

anos de ingresso em 1999, e 2002. Foram necessários mais 02 (dois) dias de visita ao local para 

obter os dados completos das duas turmas pesquisadas e a cópia do Projeto de reconhecimento do 

curso. 

Além dessas visitas in lócus, que ocorreram nos meses de janeiro e fevereiro, foi realizada 

também uma consulta via e-mail, nos meses de agosto e setembro, à Reitoria da Universidade do 

Estado da Bahia, mais especificamente ao setor dos Programas Especiais, os e-mails foram 

direcionados à coordenação geral do Programa Rede UNEB 2000, nos quais eram solicitadas 

informações sobre as etapas de oferta do curso no Estado da Bahia, e sobre os projetos de 

reconhecimento do curso de Pedagogia do Programa Rede UNEB 2000 das turmas de 1999 e de 

2002 do convênio da cidade de Senhor do Bonfim com o campus VII.  

Após o envio de três e-mails num período de dez dias obteve-se resposta, sendo 

encaminhado pelos técnicos da Reitoria da UNEB o arquivo de um documento que contém as 

orientações que são encaminhadas aos campi para a construção dos projetos de reconhecimento 

de cursos, nesse documento encontram-se muitas informações sobre a caracterização da UNEB e 

do Programa Rede UNEB 2000. Também foram encaminhadas por esse mesmo e-mail algumas 

tabelas com dados quantitativos sobre a expansão do Programa no estado da Bahia. 
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3.2 A UTILIZAÇÃO DO QUESTIONÁRIO SEMIABERTO 

 

A adoção do questionário semiaberto se deu com o objetivo de atingir o maior número 

possível de sujeitos em relação ao universo de professores concluintes das duas turmas (noventa e 

sete professores). Pretendeu-se, dessa forma, construir o perfil geral dessa população de modo a 

melhor conhecer a população demandante do Programa na cidade de Senhor do Bonfim e, assim, 

direcionar de modo mais preciso a definição da amostra junto a qual foram desenvolvidas as 

entrevistas, sempre no intuito de encontrar caminhos capazes de traduzir elementos reveladores 

sob o problema dessa pesquisa.  

A viabilidade desse instrumento evidencia-se pelo fato de que não há necessidade direta 

da presença da pesquisadora no momento de preenchimento deste pelos sujeitos, dessa forma os 

questionários foram distribuídos nas escolas onde atuam os noventa e quatro docentes, pois três 

docentes não atuam mais na rede municipal de ensino, destas três, apenas uma foi contatada via 

email e preencheu seu questionário enviando-o digitalizado. Dos noventa e cinco questionários 

distribuídos foram recolhidos sessenta e um, sendo que os demais não foram devolvidos pelos 

docentes, mesmo após várias tentativas de recolhê-los. 

 

Questionário é um instrumento contendo questões para respostas escritas pelo 
informante sem a presença do pesquisador. As questões podem ser abertas (resposta livre 
do respondente), de múltiplas escolhas (conjunto de respostas para escolha(s) do 
informante), fechadas com as opções do tipo sim ou não e questões contendo escalas. 
(SIENA, 2007, p.108) 

 

A elaboração do questionário deve estar atrelada aos objetivos da pesquisa, sendo assim 

optou-se por compor o instrumento com questões fechadas que permitissem traçar o perfil sócio 

profissional dos investigados, e algumas questões abertas relacionadas à experiência vivida ao 

longo do Curso de pedagogia do Programa Rede UNEB 2000, e relacionadas à compreensão dos 

professores-alunos sobre a docência (o presente questionário está disponível no apêndice C). 

Antes da distribuição do questionário foi aplicado esse mesmo instrumento a três 

professoras egressas do Programa para um teste prévio da viabilidade de compreensão e clareza 

deste instrumento para os sujeitos que compõem o universo da pesquisa. Após a aplicação teste o 

questionário foi reformulado, e em seguida distribuído entre os sujeitos no período de janeiro a 

setembro do ano de dois mil e doze. 
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A construção de um questionário pressupõe a tradução dos objetivos da pesquisa em 

questões específicas, cujo conteúdo deve estar relacionado a fatos, crenças e atitudes ou 

comportamentos. A escolha das questões está condicionada à natureza da informação desejada, o 

nível sociocultural dos interrogados, etc., observando-se os seguintes aspectos de acordo com Gil 

(2007, apud Siena, 2007):  

(a) incluir somente questões relacionadas ao problema pesquisado; (b) não incluir 

questões cujas respostas poderiam ser obtidas por outros procedimentos; 

 (c) considerar as implicações da questão com os procedimentos de tabulação e 

análise dos dados;  

(d) incluir apenas questões que possam ser respondidas sem dificuldades;  

(e) evitar questões que invadam a privacidade das pessoas.  

Foi realizada a aplicação de questionário semiaberto contendo 04 (quatro) questões 

fechadas e 05 (cinco) abertas, com 61(sessenta e um) professores, sendo 31 (trinta e um) 

professores da turma 01(ano de ingresso 1999) e 30 (trinta) professores da turma 02 (ano de 

ingresso 2002). Os questionários foram distribuídos para a maioria dos professores-alunos nas 

suas próprias escolas de atuação. Foram entregues e recolhidos questionários em 18 (dezoito) 

escolas da zona urbana do município de Senhor do Bonfim, e 18 escolas distribuídas na zona 

rural do município mencionado, perfazendo um total de 36 (trinta e seis) escolas. 

Para que o acesso a esse número significativo de escolas fosse possível, foi fundamental o 

apoio concedido pela Secretaria Municipal de Educação da cidade de Senhor do Bonfim, que 

disponibilizou veículos da própria Secretaria que serviram de apoio para a visitação às escolas 

onde trabalham os professores-alunos pesquisados. A utilização desses veículos da Secretaria 

aconteceu em 04 (quatro) dias no período de distribuição dos questionários no mês de agosto de 

2012 e durante 04 (quatro) dias no mês de setembro de 2012 para o recolhimento dos 

questionários.  É válido apontar que 20 (vinte) questionários já haviam sido distribuídos e 

recolhidos nos dias 31 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro de 2012 durante as atividades da jornada 

pedagógica da rede municipal de ensino de Senhor do Bonfim.  

Diante das dificuldades enfrentadas no recolhimento dos questionários, de inúmeras 

tentativas frustradas de devolução das fichas por parte de alguns professores-alunos egressos, foi 

necessário participar de uma reunião sindical docente da rede municipal de ensino, no mês de 

setembro de 2012, em que um número significativo de professores-alunos esteve presente, sendo 
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nessa oportunidade recolhidos 12 (doze) questionários. Encerrou-se na participação da reunião 

sindical o recolhimento dos questionários. Ao final do período da aplicação dos questionários 

foram distribuídos 96 (noventa e seis) questionários e recolhidos 61 (sessenta e um). 

Alguns docentes demonstravam-se receosos ao preencher o questionário, solicitavam 

sempre explicações detalhadas sobre a intencionalidade da pesquisa. Um aspecto que também 

chamou atenção nesse período de aplicação dos questionários é que alguns professores 

solicitavam que o preenchimento pudesse ser feito em grupo, pois numa mesma escola havia 

sempre mais de um professor egresso do Programa Rede UNEB, mas a orientação permaneceu 

com o preenchimento individual para que se tornasse possível captar a singularidade. 

A aplicação dos questionários foi de relevância para o levantamento do perfil dos sujeitos 

e para a análise dos critérios de inclusão dos professores-alunos que seriam convidados para a 

entrevista.  

 

3.3 A ENTREVISTA COMPREENSIVA  

 

Considera-se que através da entrevista, os professores-alunos que participaram de um 

mesmo curso de formação, porém com convicções, histórias e contextos de atuação profissional 

diferenciados, tiveram a oportunidade de relatar suas experiências o que permitiu a produção de 

uma interpretação calcada nas narrativas dos sujeitos. Obteve-se uma interpretação mais “rica” e 

profunda a sobre as configurações do processo de (re) construção das identidades profissionais 

dos professores em sua articulação com a formação oferecida pelo Programa. 

A entrevista é um poderoso instrumento para captar os sentidos construídos pelos sujeitos 

com relação à sua própria realidade.  

 

De fato a entrevista é um rico e pertinente recurso metodológico para a apreensão de 
sentidos e significados e para a compreensão das realidades humanas, na medida em que 
toma como premissa irremediável que o real é sempre resultante de uma conceituação; o 
mundo é aquilo que pode ser dito, é um conjunto ordenado de tudo que tem nome, e as 
coisas existem mediante as denominações que lhes são emprestadas. (MACEDO, R. S. 
2006, p. 104) 

 

Os sujeitos não são meros informantes de uma realidade estática, mas interlocutores, são 

atores ativos, são autores de sua própria realidade social criam e recriam suas relações objetiva e 

subjetivamente.  
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Segundo Aires (2009), a Entrevista Compreensiva está fundamentada na sociologia 

compreensiva de Weber (1979), na antropologia cultural de Geertz, na produção do sociólogo 

francês Jean Claude Kaufmann e ainda na sociologia dos processos independentes de Elias 

(1998). 

A sociologia compreensiva de Weber (1979) é uma das bases epistemológicas de maior 

sustentação da “entrevista compreensiva”. Para Weber (1979) a sociedade não é algo exterior ou 

superior aos indivíduos, para este autor a ação social deve ser o objeto da sociologia, e essa ação 

é inicialmente uma escolha do indivíduo. Na perspectiva da sociologia compreensiva de Weber 

(1979), o comportamento do sujeito sofre a influência dos outros membros do grupo social ao 

qual pertence, de diferentes formas de dominação, e, sofre influência da sua própria história. 

Nessa linha as ciências humanas assumem um importante papel na compreensão dos 

processos da experiência humana. Experiência essa “viva”, mutável, que carece de interpretação 

para que se possa extrair seu sentido. 

Para Geertz (1989, p. 97), “o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele 

mesmo teceu”. Ainda segundo o mencionado autor o conceito de ethos e o conceito de “visão de 

mundo” ajudam a orientar a interpretação compreensiva, ajudam a teorizar acerca dos sentidos da 

vida social. Na tentativa de elucidar como se constrói a identidade de docentes que passaram por 

um programa de formação, o conceito de ethos trará uma importante contribuição para que se 

possa interpretar os sentidos colhidos nas narrativas dos sujeitos a partir do meio social em que 

estão inseridos, assim com a “visão de mundo” apresentada pelos professores-alunos é 

compreendida como uma elaboração que fazem sobre a sua realidade. 

A Entrevista Compreensiva a partir das ideias de Kaufmann (1996 apud SILVA, 2006) 

apresenta a elaboração de instrumentos e técnicas que contribuem para que a entrevista 

semiestruturada e o método de análise e interpretação possam proceder-se a partir de um processo 

estruturado e didático por meio das seguintes etapas: elaboração do roteiro de entrevista, 

construção do quadro dos entrevistados, desenvolvimento das entrevistas, e por fim construção 

dos planos evolutivos e das fichas interpretativas.  

É possível entender a construção dos planos evolutivos utilizados na Entrevista 

Compreensiva como um momento de análise na pesquisa, pois conforme aponta Minayo análise e 

interpretação são termos diferentes. Segundo a autora o termo análise tem “o propósito de ir além 

do descrito, fazendo uma decomposição dos dados e buscando as relações entre as partes que 
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foram decompostas [...] e na interpretação que pode ser feita após a análise ou após a descrição - 

buscam-se os sentidos das falas e das ações para se chegar a uma compreensão ou explicação que 

vão além do descrito e analisado.” (MINAYO, 2011, p. 80).  Dessa forma, na entrevista 

compreensiva o momento de interpretação se inicia com a construção das “fichas interpretativas.”  

No processo da entrevista compreensiva foram selecionados19 previamente dez 

professores-alunos, 05 (cinco) da turma 01 de pedagogia do Programa Rede UNEB 2000 da 

cidade de Senhor do Bonfim na Bahia, e  05 (cinco) professores da turma 02, que teve período de 

ingresso em 2002. 

Segundo Kaufmann (1996 apud SILVA, 2006), inicialmente, na perspectiva da Entrevista 

Compreensiva o pesquisador elabora um “roteiro de entrevista,” em que as hipóteses estão 

representadas nos pontos elencados pelo pesquisador, é relativamente flexível e ajustado a partir 

de duas entrevistas, antes de partir efetivamente para o campo de pesquisa.  

Assim, foi elaborado um roteiro de entrevista organizado em blocos temáticos, com sub-

tópicos que orientaram a interlocução entre a pesquisadora e os entrevistados. Ilustrado no quadro 

a seguir. 

 

Quadro 01 - Roteiro da entrevista 

 

 

1. A entrada na profissão docente; 

 A tomada da decisão pela profissão;  As primeiras experiências profissionais;  A formação inicial; 
 

 

 

2. Pensar sobre o curso; 
 

 Como avalia cursos de formação em serviço 
para professores?  Qual a importância de cursos dessa natureza 
para o professor?  O que sugere? 
 

3. O ser professor; 

 A relação do professor com o conhecimento;  A compreensão da atuação docente 
atualmente;  A compreensão do ser professor antes e 
depois da formação no Programa Rede 
UNEB 2000; 

4. A Imagem profissional 
 

 Como se vê profissionalmente após a 

formação? 

 Compreensão de sua imagem profissional 

                                                           
19 Os critérios de inclusão para a seleção dos entrevistados serão descritos no capítulo 4, em que será apresentado o 
perfil do universo dos sujeitos pesquisados, bem como dos sujeitos entrevistados. 
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 perante a comunidade em que vive; 

Perspectivas profissionais para o futuro. 

 

5. A experiência da formação em Pedagogia 
no Programa Rede UNEB 2000; 

  Os impactos na vida profissional;  As dificuldades e os pontos facilitadores 
durante a formação;  A prática profissional antes e depois da 
formação; 

 

 

 

 

De acordo com os pressupostos da Entrevista Compreensiva, após a entrevista o 

pesquisador elabora o “quadro dos entrevistados,” neste quadro os atores são situados na 

pesquisa, com informações básicas sobre suas identificações, suas condições em relação aos 

elementos essenciais da pesquisa, e, sobre as condições em que aconteceram as entrevistas. 

Entendendo que na entrevista compreensiva os entrevistados são mais que “meros” informantes, 

são “coautores no processo de construção do objeto de pesquisa.” (SILVA, 2006, p. 45).  

             Realizadas as entrevistas e elaborado o quadro dos entrevistados20 debruça-se sobre a 

construção dos planos evolutivos21. Esse instrumento funciona como um suporte, um fio diretor, 

ele contribuirá para organizar as ideias centrais e as ideias auxiliares do pesquisador, não sendo 

obrigatória a elaboração de um plano evolutivo para cada entrevista.  

A partir da escuta das entrevistas, e da descrição realizada através da transcrição das falas 

o pesquisador vai, através deste plano, organizar todos os sentidos que circularam nas falas 

através de unidades de sentidos, e em cada unidade podem ser elencadas categorizações mais 

específicas, o plano vai evoluindo a cada novo sentido que é detectado pelo pesquisador. 

Por conseguinte, o pesquisador parte para as fichas de interpretação22. Silva (2006), 

recomenda que as fichas de interpretação sejam dividas em dois segmentos: de um lado as frases 

com as falas dos entrevistados, e do outro lado às observações correspondentes a cada fala, nessas 

observações podem estar contidas já uma argumentação com peso maior nas teorias que 

                                                           
20 O quadro  dos entrevistados se encontra no capítulo 4, espaço reservado para a análise e interpretação dos dados. 
21 Os “planos evolutivos” estão apresentados e analisados no capítulo 4. 
22 As “fichas interpretativas” estão disponíveis nos apêndices. 
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embasam a pesquisa. Essa ficha servirá de rico conteúdo para a redação final do relatório da 

pesquisa, é a partir dela que o texto da análise é desenvolvido.   

Para Kaufmann (1996, apud SILVA, 2006), é necessário assumir uma postura mais 

flexível aos temas aparentes gerados nas hipóteses inicias do trabalho, para que seja possível ao 

pesquisador detectar classificações imprevistas e indutoras de novas reformulações no plano 

evolutivo. É importante no plano final da pesquisa, que o pesquisador esteja atento e valorize 

possíveis elementos que não tenham sido previstos nas hipóteses, mas se estes “novos” elementos 

não aparecerem o plano evolutivo segue com os elementos que foram previstos nas hipóteses.  

Percorrendo esse caminho pôde-se identificar “unidades de sentido”, que contribuíram 

para revelar significações que ultrapassam os conceitos, as hipóteses sobre a identidade docente, 

considerando que a fala de cada ator é única e está carregada também de especificidades. 

O conceito de “unidades de sentido” se origina na tradição fenomenológica da redução na 

pesquisa, que se traduz no levantamento de um conjunto de asserções significativas para o 

pesquisador, levando em conta a experiência do sujeito, ou seja, para a consciência que o sujeito 

apresenta sobre o fenômeno (MACEDO, 2006). 

A análise e interpretação dos dados presentes na realidade pesquisada é, sem dúvida, uma 

tarefa exigente e demanda a síntese das unidades de sentido, observando recorrências, 

contradições, ambiguidades, identificação de significados e acontecimentos (MACEDO, 2006). 

No capítulo 4 apresentar-se-á as “unidades de sentido” em torno das quais foram 

construídas as análises e a interpretação em que as compreensões dos professores-alunos 

entrevistados foram interpretadas num processo interativo entre as compreensões da pesquisadora 

e dos teóricos que contribuíram para a base epistemológica sobre os conceitos de identidade, 

formação, e trabalho. 

 

3.3.1 A realização das entrevistas  

 

Para uma melhor compreensão dos procedimentos que conduziram o processo da 

entrevista, é necessário evidenciar a natureza dos critérios de inclusão dos professores-alunos que 

foram entrevistados. Salienta-se que os critérios para a seleção dos docentes que seriam 

entrevistados se deram posteriormente as análises dos questionários, e da ficha de contatos dos 

professores-alunos cedida pela Secretaria Municipal de Educação do município de Senhor do 
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Bonfim, sendo que alguns elementos encontrados nesses documentos indicaram características 

importantes a serem observadas na escolha dos sujeitos para a entrevista, como por exemplo, um 

índice23 significativo de egressos que atualmente ocupam funções de gestão e coordenação 

pedagógica, e um índice muito reduzido de professores que permaneceram na sala de aula após a 

conclusão do curso.  

Embora a checagem dos questionários e dos dados contidos na ficha de contatos tenha 

sido importante para os critérios de inclusão, o primeiro critério já estipulado anteriormente ao 

acesso a esses documentos, foi o critério de proporcionalidade de pessoas de cada turma do curso 

de pedagogia envolvidas na pesquisa, sendo que foram 05 (cinco) docentes de cada turma, 

perfazendo um total de 10 (dez) sujeitos. 

Assim, no momento de escolha dos professores egressos que foram entrevistados utilizou-

se dos seguintes critérios de proporcionalidade aos perfis encontrados na pesquisa documental: 

04 (quatro) professores que estivessem na função de direção escolar; 02 (dois) professores que 

estivessem na função de coordenação pedagógica; 02 (dois) professores que estivessem em 

atividade de sala de aula; 02 (duas) professoras que atuam na Educação especial24 em atividades 

de apoio a docentes que tem em suas salas de aula alunos com necessidades especiais, e também 

realizam atendimento aos próprios alunos com necessidades especiais.  

Nesse universo de sujeitos entrevistados, também foram utilizados como critério de 

inclusão, docentes que antes da formação em Pedagogia tivessem atuado na condição de 

“professores leigos”, sendo que dos 10 (dez) entrevistados 04 (quatro) chegaram a atuar como 

professores leigos no início da carreira. Essa informação apareceu com uma frequência 

significativa nos questionários. 

E ainda, buscou-se entrevistar um docente que além de estar no cargo de direção, também 

é presidente de um órgão de representação política da categoria docente na rede municipal de 

ensino, o sindicato dos professores municipais. Esse elemento também foi identificado na 

checagem dos questionários. Nesse instrumento este docente revelou que o engajamento no 

sindicato se deu durante o curso de formação, buscou-se entrevistar o mesmo na intenção de 

                                                           
23 Os índices das funções ocupadas atualmente pelos professores-alunos estão expressos nos gráficos de nº 12 e 13 no 
capítulo 4. 
24 O contexto em que se compreende a atividade na “educação especial” das docentes entrevistadas, refere-se ao 
trabalho que existe na rede municipal de ensino de Senhor do Bonfim nas salas de recursos, que são ambientes 
equipados e adaptados para o atendimento e acompanhamento de alunos que apresentem deficiências  diversas.  
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compreender se houve relação do seu engajamento com o seu processo formativo no ambiente 

acadêmico. 

Após o estabelecimento dos critérios acima citados iniciou-se o processo de consulta aos 

sujeitos sobre a disponibilidade para a realização da entrevista, mediante contato telefônico e 

visitas às escolas de atuação dos professores-alunos a serem entrevistados. Esses contatos 

aconteceram na segunda semana do mês de setembro de 2012.  

É válido ressaltar que nesta semana de contatos com os sujeitos foram realizadas duas 

entrevistas simplesmente com o intuito de testagem do roteiro elaborado para a entrevista 

semiestruturada, a escolha foi aleatória, foram entrevistadas nesse “teste” duas docentes 

encontradas nas visitas às escolas onde se buscava os contatos dos docentes que foram 

criteriosamente selecionados por meio dos critérios de inclusão aqui já apresentados. Porém, 

diante da necessidade de alguns ajustes estruturais no roteiro, que só foram percebidos mediante 

essas “entrevistas teste” foi necessário descartá-las, também em virtude de já se ter um número 

significativo de sujeitos para entrevistar. Sendo assim, foram realizadas no total 12 (doze) 

entrevistas, porém duas foram descartadas, por terem servido de teste para a elaboração do 

roteiro, sendo consideradas para a análise interpretativa do trabalho 10 (dez) entrevistas. 

Todos os professores procurados mostraram-se disponíveis para a realização das 

entrevistas, que ocorreram durante a terceira e a quarta semana do mês de setembro de 2012, 

sendo que cada um escolhia o local e o horário que fosse mais conveniente para sua rotina.  

As professoras25 Margarida e Rosa, concederam suas entrevistas no horário do intervalo 

das aulas do turno noturno da escola em que trabalham, pois durante o dia transitavam em escolas 

distantes e desempenhavam uma jornada semanal de trabalho de 60 (sessenta) horas. Dos 10 

(dez) professores entrevistados apenas dois concederam entrevistas em suas próprias residências, 

o professor Crisântemo cedeu parte do seu horário de almoço em sua residência para que a 

entrevista pudesse ser realizada, diante dos inúmeros compromissos que alegava ter, o próprio 

professor sugeriu esse horário. A professora Acácia também concedeu a entrevista em sua 

residência, pois esta se encontrava em gozo de licença maternidade. 

Já os professores Lírio, Íris, Açucena, Gardênia e Girassol concederam suas entrevistas no 

turno matutino em suas respectivas escolas de trabalho. E a professora Hortênsia concedeu sua 

entrevista no seu local de trabalho no turno vespertino. 

                                                           
25 A partir deste ponto tratar-se-á os nomes dos dez sujeitos entrevistados através de nomes fictícios, nomes de flores. 
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O contato com os sujeitos ocorreu sem entraves. Os professores mostravam-se receptivos 

e acabavam trazendo, ao longo da entrevista, informações que extrapolavam a perspectiva da 

intencionalidade da pesquisa. Chamou atenção os momentos de emoção expressos pelos 

entrevistados. Sempre que era solicitado aos entrevistados falarem sobre como começaram sua 

vida profissional aconteciam momentos de emoção, como choro, olhos que lacrimejavam 

respiração acelerada, risos incontrolados, pausas demoradas, alterações do tom de voz.  

Os momentos das entrevistas que os professores-alunos eram mais prolixos em suas falas 

eram nas questões voltadas para o relato sobre suas vidas e sobre os momentos marcantes da 

formação em pedagogia no Programa Rede UNEB 2000.  Embora o presente estudo não tenha 

como metodologia central a abordagem autobiográfica, trata-se de um objeto de estudo – a 

identidade docente - que está intimamente relacionado com as “histórias de vida” dos professores 

e das professoras-alunas que serviram de sujeitos para esta produção. Segundo Souza (2008), 

 

Por meio das histórias de vida, é possível redescobrir caminhos percorridos, cenários e 
fatos vivenciados por uma determinada pessoa, em uma época distinta, encaminhando-
nos a uma reflexão sobre a nossa própria atuação, quer pessoal, quer profissional. As 
histórias de vida são sempre uma construção da qual participa o investigador, não sendo 
possível confundi-la com um mero relato. [...] nos possibilita resgatar a memória e 
reelaborar as identidades individuais e de grupo em um contexto social específico. 
(p.193) 

 

As condições em que ocorreram as entrevistas pode-se considerar que foram condições 

favoráveis a uma reflexão sem interferências. Antes de partir ao encontro dos entrevistados tinha-

se o cuidado de realizar um contato telefônico para lembrar aos sujeitos do horário da entrevista e 

para solicitar o provimento de um local que tivesse privacidade e silêncio. Apenas na entrevista 

com o professor Lírio e com a professora Hortência houve momentos de interrupção, porém a 

entrevista foi retomada com tranquilidade. 

O tempo de duração das entrevistas variou de 10 (dez) a 35 (trinta e cinco) minutos por 

pessoa, no total foram 225 (duzentos e vinte e cinco) minutos de gravação de voz, o que 

corresponde a 4 (quatro) horas  e 25 (vinte e cinco) minutos. 

Após as entrevistas foi realizado um trabalho de (re) escuta das mesmas, em que se 

selecionou das narrativas os trechos que apresentavam os elementos centrais das falas dos 

professores. Ocorreu com muita frequência de um mesmo entrevistado repetir várias vezes a 

mesma informação, ou ainda de retomar, ao longo da mesma entrevista pontos já apresentados, 
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assim foi necessária uma demarcação do que seria transcrito, no intuito de otimizar o conteúdo a 

ser processado na transcrição das falas. Do tempo total de gravações de áudio foram transcritas 

narrativas que totalizaram 125 minutos aproximadamente. 

A metodologia de transcrição utilizada das falas em áudio para a forma escrita foi a 

transcrição inteligente baseada no projeto da Norma Urbana Oral Culta – NURC, da Faculdade 

de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Após o trabalho de campo junto aos sujeitos da pesquisa, a escuta criteriosa e a 

transcrição dos relatos, partiu-se para uma incansável exploração do material, através da 

construção dos planos evolutivos e das fichas interpretativas, seguindo-se da elaboração da 

síntese interpretativa organizada em unidades de sentidos a ser apresentada no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127 

CAPÍTULO 4.  A IDENTIDADE DOCENTE: AS RELAÇÕES DA FORMAÇÃO COM AS       

                             NOVAS CONFIGURAÇÕES DA IDENTIDADE PROFISSIONAL 

 

O objetivo desse capítulo é evidenciar os elementos de significações e ressignificações do 

constante processo de construção da identidade profissional de professores-alunos26 após a 

passagem pelo curso de Pedagogia no Programa Rede UNEB 2000, no campus VII da UNEB na 

cidade de Senhor do Bonfim, BA. 

Através de todo o material produzido na pesquisa de campo articulado à construção 

teórica apresentada nos capítulos 1 e 2 desta produção, pretende-se nesse capítulo, evidenciar 

algumas das especificidades que circunscrevem o processo de construção da identidade docente 

de um grupo de 97 (noventa e sete) professores, com um recorte mais específico a partir das 

narrativas de 10 (dez) professores que concluíram o curso de Pedagogia no Programa Rede 

UNEB 2000.  

A análise e a síntese interpretativa apresentada a seguir é fruto do uso de instrumentos de 

pesquisa sob a perspectiva sociológica da abordagem qualitativa, tendo como maior aporte 

teórico-metodológico os estudos de Minayo (2011), com recorte na Entrevista Compreensiva 

subsidiada nos estudos de Silva (2006) e Kaufman (1996), apoiada também por instrumentos de 

análise quantitativa.  

A lógica de organização desse capítulo parte da interpretação dos dados em dois 

momentos, primeiramente numa dimensão mais ampla, em que se utilizou de instrumentos que 

envolveram grupo maior dos sujeitos, e num segundo momento, para uma dimensão mais 

específica, em que se utilizou da Entrevista Compreensiva, envolvendo um grupo menor de 

sujeitos, os 10 (dez) professores selecionados dentro do universo maior da pesquisa que foram os 

97 (noventa e sete) professores das duas turmas selecionadas. 

O primeiro momento desse capítulo compreende os tópicos 4.1; 4.2; 4.3; e 4.4, em que 

são apresentados os dados do campo empírico, o levantamento do perfil dos sujeitos e alguns 

significados sobre a identidade docente colhidos nos questionários, porém no cerne da 

interpretação, está o segundo momento que compreende os tópicos 4.5; 4.6; e, 4.7 onde se 

encontram as narrativas de 10 (dez) professores-alunos que ao relatarem sobre suas trajetórias 

                                                           
26

 Nomenclatura utilizada no projeto do curso para designar os alunos que passam pela formação por serem 
professores nas redes municipais de ensino, e por atuarem no programa na condição de alunos. 
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profissionais apresentam e reorganizam uma memória coletiva. Mas, também apresentam 

sentidos da singularidade das experiências que cada um viveu, pois, “as identidades de ator estão 

assim vinculadas a formas de identificação pessoal, socialmente identificáveis. Elas podem 

assumir formas diversas, assim como são diversas as maneiras de exprimir o sentido de uma 

trajetória, ao mesmo tempo sua direção e sua significação.” (DUBAR, 2005, p. XIX)  

 

4.1 SOBRE A UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

 

 O campo empírico escolhido para essa investigação foi o campus VII da Universidade do 

Estado da Bahia, por ser um campus que está situado num município polo que envolve uma 

população de aproximadamente 375.000 (trezentos e setenta e cinco mil) habitantes (IBGE, 

2012), e funcionar como um importante espaço de formação de professores no norte da Bahia. 

Este espaço é também um ambiente que traz muitas significações para a pesquisadora, pois parte 

de sua formação docente e de sua atuação profissional foi vivenciada neste campus da UNEB.  

Outro fator que justificou a escolha deste lócus para a pesquisa é o fato de a pesquisadora 

residir na mesma cidade onde está instalado o campus VII da UNEB, o que viabiliza o acesso às 

informações necessárias. Assim, faz-se interessante ao leitor ter uma aproximação com o lócus da 

investigação conhecendo um pouco da história da Universidade do Estado da Bahia.  

De acordo com informações encontradas no Parecer de Reconhecimento do curso de 

Pedagogia do Programa Rede UNEB 2000 de nº 172/2012 do CEE (BA), a Universidade do 

Estado da Bahia – UNEB, foi criada oficialmente pela Lei Delegada Nº 66 de 1º de junho de 

1983, teve sua implantação autorizada pelo Decreto Presidencial Nº 92.937, de 17 de julho de 

1986, em sistema multicampi, sendo reconhecida pelo Ministério da Educação e do Desporto, 

pela Portaria Ministerial Nº 909, de 31 de julho de 1995, a partir do Parecer Nº 133/95 do 

Conselho Estadual de Educação da Bahia.  

A UNEB está vinculada à Secretaria de Estado da Educação, integra o Sistema de 

Educação Superior do Estado da Bahia e é uma entidade autárquica. Dentre as finalidades 

estabelecidas pela instituição, está o objetivo maior que é o de desenvolver a Educação Superior, 

“promovendo a formação e aperfeiçoamento acadêmico, científico e tecnológico de recursos 

humanos, a pesquisa e a extensão, de modo indissociável, voltadas para o desenvolvimento 

socioeconômico, em consonância com as peculiaridades regionais.” (BAHIA, 2012) 
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Atualmente, a UNEB oferece de forma predominante em seu quadro de cursos, cursos de 

licenciaturas distribuídos em 24 (vinte e quatro) campi e 29(vinte e nove) departamentos 

localizados em sedes de municípios baianos.  

Quanto ao seu quadro de professores, segundo dados do documento acima mencionado, 

no ano de 2010, a UNEB contava com um quadro total de 1.949 (mil novecentos e quarenta e 

nove) professores, sendo 1.658 (mil seiscentos e cinquenta e oito) efetivos e 291 (duzentos e 

noventa e um) temporários (79 visitantes e 212 substitutos). No universo dos professores efetivos, 

a maioria (66,2%) apresenta titulação acadêmica de Mestre ou Doutor, são 738 Mestres, (44,5%) 

e 361 Doutores, (21,7%). (BAHIA, 2012) 

No intuito de tornar mais próxima a visibilidade da dimensão de oferta de vagas para o 

Ensino Superior que a UNEB vem oferecendo para todo o estado da Bahia, de acordo com dados 

apresentados no Parecer do CEE, Nº 172/2012 de reconhecimento do curso de pedagogia do 

Programa rede UNEB 2000, na Graduação, a UNEB ofereceu, em seu vestibular 2011, 

4.301(quatro mil trezentas e uma) vagas, para as quais concorreram 47.545 (quarenta e sete mil e 

quinhentos e quarenta e cinco) candidatos. “Cabe destacar que, em 2001, o número de vagas 

oferecidas pela Instituição em seu vestibular era de 2.854 (dois mil oitocentos e cinquenta e 

quatro); portanto, nos últimos dez anos, a UNEB ampliou em 50,70% suas vagas nos cursos 

regulares de Graduação.” (BAHIA, 2012). 

Atualmente, a UNEB oferece 160 (cento e sessenta) cursos regulares de Graduação, com 

19.759 (dezenove mil setecentos e cinquenta e nove) alunos.  Em relação aos cursos destinados à 

formação continuada de professores, além do programa que faz parte do campo empírico dessa 

análise, o Rede Uneb 2000 (Programa Intensivo de Graduação; Curso de Pedagogia; através de 

convênio com Prefeituras), a UNEB oferece  outros cursos de Graduação vinculados a diferentes 

programas especiais: o Prolin (Programa de Formação de Professores em Exercício de 5ª a 8ª 

Séries da Rede Pública; Convênio com Prefeituras Municipais; Cursos: Matemática, Letras, 

Letras com Inglês, Geografia e História); o Proesp (Programa de Formação para Professores do 

Estado da Bahia); o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – Pronera (Cursos de 

Pedagogia, Letras e Engenharia Agronômica); o Programa Diversidade na Universidade (Curso 

de Graduação em Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena – LICEEI, para 

professores indígenas que atuam em escolas indígenas do Estado da Bahia); os Cursos de 

Graduação na modalidade à distância (Cursos de Administração, História, Matemática, Química, 
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Administração Pública, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Educação Física, 

Geografia, Letras e Pedagogia); e, ainda, Cursos vinculados ao Programa de Formação de 

Professores da Educação Básica (Pafor), com a oferta de 12 (doze) Cursos de 

Licenciatura.(BAHIA, 2012). 

O panorama de atendimento em cursos de graduação da UNEB em 2012, segundo o 

documento mencionado nos parágrafos acima, contabilizando todos os cursos de graduação  

regulares totaliza 19.759 (dezenove mil setecentos e cinquenta e nove) alunos, destacando 

somente o número de professores que são atendidos no Programa Rede UNEB 2000 são 910 

(novecentos e dez), nos demais programas especiais de formação em nível superior, são 13.862 

(treze mil oitocentos e sessenta e dois) alunos distribuídos em outros 06 (seis) programas 

oferecidos na UNEB. (BAHIA, 2012).  

Observa-se nesses dados que o número de professores-alunos atendidos por cursos de 

programas especiais de formação para professores em nível superior da UNEB é significativo e 

totaliza quase 50% do universo de alunos atendidos pela universidade. Esses dados geram 

inúmeras inquietações que não podem ser contempladas em sua totalidade nesse trabalho diante 

do seu objeto que está centrado na compreensão sobre o processo de construção da identidade 

docente.  

Mas, diante desse “movimento de formação para professores em massa,” poder-se-ia 

apresentar os seguintes questionamentos: quais as reais condições em que esses cursos estão 

sendo desenvolvidos? As modalidades com as quais esses cursos vêm sendo ofertados como, por 

exemplo, cursos modulares, na modalidade da educação à distância, estarão produzindo uma 

formação aligeirada e precarizada? Quais políticas de atendimento e condições de permanência 

nos cursos os professores-alunos têm recebido ao longo dessas formações? 

Enfim, são indagações que podem trazer importantes contribuições para as discussões 

sobre a formação docente no país na atualidade. 

Nos últimos dez anos a UNEB ampliou os cursos referentes a programas de formação 

docente, pois como já foi afirmado em capítulos anteriores, o curso do Programa Rede UNEB 

2000, criado em 1999, foi o primeiro curso da universidade nessa modalidade, e o primeiro do 

estado da Bahia, hoje são sete programas diferentes que atuam na formação em nível superior 

exclusivamente direcionados  para docentes em atividade. 
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Em relação aos cursos de pós-graduação stricto senso, a UNEB oferece atualmente nove 

cursos de mestrado e um curso de doutorado em educação. Observa-se que diante da grande 

oferta de cursos de licenciatura e cursos de outras graduações, o número de cursos stricto senso é 

muito reduzido diante da demanda de alunos que saem da graduação, porém essa é uma situação 

que reflete essa escassez em toda a extensão territorial do Brasil. 

A seguir, tratar-se-á da caracterização do Programa Rede UNEB 2000, já que este 

programa é um dos espaços do campo empírico de onde se parte a investigação sobre a 

identidade dos professores que passaram pela formação.  

 

4.1.1  A implantação do Programa Rede UNEB 2000  

 

Ao debruçar-se sobre o processo de construção da identidade docente de professores que 

passaram pelo programa Rede UNEB 2000, e ao fazer uma relação dessa formação com a 

constituição identitária após a conclusão do curso, o próprio programa passa a ser um dos marcos 

dessa discussão. É do curso de formação, oferecido por este programa, que parte a inquietação 

maior que moveu essa produção, embora este não seja o centro da pesquisa, mas sim a identidade 

dos docentes. O curso, nessa análise, assume papel importante como marco de partida para as 

análises. Apresentar o contexto de criação e ampliação do programa é relevante para uma 

compreensão ampla sobre a construção identitária dos professores pesquisados. 

O Programa Rede UNEB 2000 foi criado através da resolução nº 190/98, publicada no 

Diário Oficial de 27 de março, de 1998, pela Universidade do Estado da Bahia- UNEB com o 

intuito de atender a demanda de professores das redes municipais de ensino que ainda não 

possuem a formação em nível superior para a docência da educação infantil e do ensino 

fundamental, oferecendo o curso de licenciatura em Pedagogia.  

De acordo com o conteúdo do Parecer de Reconhecimento do Curso de Pedagogia do 

Programa Rede UNEB 2000 de nº 172/2012 do CEE (BA), a 9ª (nona) e última etapa do 

programa encerra-se neste ano de 2012. Tratava-se de um programa de formação intensiva que na 

primeira etapa apresentava a formação em pedagogia com carga horária total de 2.670 horas, 

cumpridas em quatro períodos, distribuídos num tempo máximo de 02 anos. No ano de 2002, a 

partir da quarta etapa, a carga horária do curso foi ampliada passando, a ser 3.300 horas 

cumpridas em seis períodos distribuídos num tempo máximo de 03 anos.  
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  A criação do programa respalda-se na lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional que estabelece no título VI: 

 

Art. 61. A formação de profissionais da educação de modo a atender aos objetivos dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase de 
desenvolvimento do educando terá como fundamentos: 
I - a associação entre teorias e práticas inclusive mediante a capacitação em serviço. 
(BRASIL, 1996) 

 

A criação e implantação do Programa Rede UNEB 2000 na Bahia pode ser interpretada 

como uma tentativa de contribuir com a melhoria dos índices de formação docente, que naquele 

momento, final da década de 1990, evidenciava a precariedade da formação docente no estado da 

Bahia. De acordo com dados apontados por Macedo (2008), em 2001, 63% dos professores da 

rede municipal de ensino dos municípios baianos, não possuíam a formação em nível superior, na 

rede estadual eram 26,6%. Havia um déficit significativo de professores que não possuíam a 

formação específica exigida para o ensino, tanto no nível fundamental quanto no médio da 

Educação Básica. No ano 2000, a Bahia tinha em seu quadro de docentes que atuavam na rede 

municipal de ensino 82.154 (oitenta e dois mil e cento e cinquenta e quatro) docentes, destes mais 

de 50.000 (cinquenta mil) professores não possuíam o nível superior.  

A proposta do programa Rede UNEB 2000 foi, inicialmente, direcionada exclusivamente 

ao grupo de professores das redes municipais de ensino do estado da Bahia, clientela mais afetada 

pelo déficit nos índices de qualificação profissional. O fato da UNEB ser uma universidade 

multicampi interiorizada, com 24 (vinte e quatro) campi e 29 (vinte e nove) departamentos 

distribuídos na capital e interior baiano, foi um fator facilitador para o acesso à universidade aos 

municípios mais distantes da capital com a oferta de cursos de formação em nível superior para 

seus professores. 

De acordo com o que consta no Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia do Programa 

Rede UNEB 2000, (BAHIA, 2007), para as turmas iniciadas em 2007, o programa naquele ano já 

havia oferecido o curso em nove etapas, sendo essa nona etapa a última do programa que encerra-

se neste ano de 2012. Durante as nove etapas o programa atendeu a 181 (cento e oitenta e um)  

municípios no estado da Bahia e formou, até o ano de 2012, 14.781 (quatorze mil setecentos e 

oitenta e um)  professores-alunos. Na tabela a seguir, torna-se possível perceber a expansão do 
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curso desde a sua implantação em 1998 até 2007, incluindo as turmas que se encontravam em 

andamento no ano de 2007.  
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Tabela 04 -  Ampliação do Programa Rede UNEB 2000 na Bahia 

 

Fonte: Projeto Pedagógico do  Curso de Pedagogia da Rede UNEB 2000 (BAHIA, 2007) 

 

 

ETAPA 
REDEUNEB 

PEDAGOGIA 

PROCESSO SELETIVO ALUNOS 
MATRICULADOS 

 
CONCLUINTES 

INÍCIO CONVÊNIOS/ 
MUNICÍPIOS 

CANDIDATOS 
INSCRITOS VAGAS 

Nº ANO % 

1ª 
DEZEMBRO 

1998 

21  /  21 3.824 2.050 1.920 1.813 2001 94,43 

2ª JULHO/1999 16  /  22 3.246 1.600 1.551 1.421 2001 91,62 
3ª ABRIL/2000 20  /  23 4.945 2.000 1.974 1.714 2002 86,82 
4ª SETEMBRO           

2002 
35  /  42 10.800 3.500 3.456 3.219 2007 93,15 

5ª JUNHO/2003 18  /  29 4.446 2.050 2.013 1.778 2007 88,32 
6ª JULHO/2004 06 /  08 1.468 800 798  620 2008 77,69 

7ª FEVEREIRO/ 
2006 

17 / 17 2.541 1.600 1.588 989 2009 - 

8ª DEZEMBRO/ 
2006 

11 /  11 1.190 1.100 1.004 - 2010 - 

9ª SETEMBRO/ 
2007 

05  /  07 642 500 447 - 2010 - 

SUB-TOTAL 
149 / 181 33.102 15.200 14.781 11.554 - - 
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O funcionamento do Programa se dava mediante um convênio que era estabelecido 

entre a UNEB e prefeituras convidadas a implantarem o curso de Pedagogia para os 

professores efetivos das redes municipais de ensino. É válido aduzir que a escolha pelo curso 

de pedagogia se deu por ser o curso que mais atendia à demanda das redes municipais de 

ensino, já que de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/1996, as redes 

municipais de ensino são as mantenedoras dos anos iniciais do ensino fundamental, portanto a 

formação mais adequada para professores que atuam nesse segmento.   

Para que o curso funcionasse em municípios onde não existia um Campus  da UNEB a 

prefeitura conveniada organizava toda a infraestrutura para o funcionamento do curso na 

própria cidade, havendo apenas o deslocamento dos docentes da universidade para cada 

município.  

De acordo com o que consta no Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia do 

Programa Rede UNEB 2000 (BAHIA, 2007), para o convênio do município de Senhor do 

Bonfim, a formação em pedagogia apresenta as seguintes características como especificidade 

do curso: 

 

O curso é de licenciatura plena, voltado para a formação do profissional que atue 
nas séries do Ensino Fundamental da Rede Pública a ser desenvolvido nos 
municípios das microrregiões de abrangência dos Campi da UNEB. A proposta é 
uma experiência inovadora, inserida na nova política de qualificação docente do 
MEC, e o seu currículo está colocado na lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 9394/96 e nas Resoluções do CNE/ CP nº 01, de 18 de fevereiro de 2002, 
e CNE/CP nº 02 de 19 de fevereiro de 2002. A clientela do curso que se pretende 
implantar será selecionada entre os professores da rede pública de ensino e terá 
como condição de ingresso estar no efetivo exercício da função docente nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental; [...] O curso apresenta em sua proposta 
pedagógica, a indissociabilidade entre a teoria e a prática, que será demonstrada 
principalmente pela valorização da ação docente do professor-aluno, onde o 
cotidiano da sala de aula será objeto de constante supervisão, discussão e análise. 
(BAHIA, 2007) 

 

Contudo, vê-se que na execução do programa houve uma desarticulação, ou ainda a 

inexistência de uma política de formação em que o curso do Programa Rede UNEB 2000 

estivesse envolvido, que viesse a proporcionar condições de formação para os professores-

alunos.  

Os relatos de alguns professores-alunos entrevistados indicaram que, ao longo da 

formação, estes vivenciaram problemas relacionados às condições da carreira e do trabalho 

docente, quais sejam: a necessidade de conciliar uma jornada de 40 horas de trabalho 

associada às 20 horas semanais de formação, o que impunha aos professores-alunos terem que 

responder às demandas naturais de uma formação em nível superior num curso de pedagogia 
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(preparação de trabalhos, seminários, escrita de resumos, fichamentos, estudos para 

avaliações etc.), com o trabalho, planejamento e execução das aulas na rede de ensino. Essa 

foi a realidade apresentada pelo grupo de professores que participaram do programa no 

município de Senhor do Bonfim.  

Apesar dessas dificuldades, a proposição de um curso dessa natureza pode ser também 

interpretado como uma iniciativa da universidade em contribuir para  a formação e melhoria 

nos níveis de qualificação de professores das redes municipais de ensino no interior do estado 

da Bahia, pois a UNEB pode ser apontada como uma instituição de ensino superior de 

perspectiva emancipatória e includente, uma universidade que é marcada pelo envolvimento 

com as massas e com os movimentos sociais de inclusão.  

Assim, no intuito de apresentarem-se elementos que tragam maior aproximação com a 

realidade pesquisada, apontar-se-á no tópico seguinte, uma breve explanação sobre o Projeto 

Pedagógico de Criação do Curso de Pedagogia do Programa Rede UNEB 2000, que colabora 

com a compreensão sobre o perfil profissiográfico do curso e outros elementos. O 

entendimento sobre esse aspecto é de fundamental importância para que se possa articular a 

proposta contida no plano teórico do curso com as leituras e os sentidos que os próprios 

sujeitos que foram os atores principais apresentam sobre as suas identidades após a formação. 

Porém, salienta-se que somente essa aproximação entre o que se propõe no Projeto do curso e 

as impressões que os sujeitos trouxeram numa única entrevista, não é suficiente para alcançar 

toda a complexidade que essa questão pode apresentar. 

 

4.1.2  O projeto pedagógico de criação do Curso de Pedagogia do Programa Rede UNEB 
          2000: propostas e perfil profissiográfico   
 

De acordo com o que consta no projeto, o curso intensivo de formação em Pedagogia 

era oferecido em concomitância com o trabalho docente dos professores-alunos em sala de 

aula nas redes municipais de ensino. Quanto ao cumprimento da carga horária para o Estágio 

Supervisionado, o curso apresenta uma proposta diferenciada dos demais cursos de 

licenciatura que são oferecidos regularmente. De acordo com o que consta no projeto o 

estágio supervisionado deve proceder da seguinte forma. 

 

Outra inovação deste projeto é quanto ao Estágio Supervisionado, que não ocorrerá 
somente no final do curso, como é de praxe nos cursos tradicionais. Nesta proposta, 
o estágio terá a sua carga horária considerando-se a regência de classe uma prática 
continuamente avaliada, discutida e revisada. Graças a esta estratégia, o curso terá 
duração de 06 (seis) semestres letivos e a atuação do professor-aluno será 
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computada como atividade discente indispensável à sua formação no curso. 
(BAHIA, 2007, p.63) 

 

O componente curricular de estágio era ministrado por um professor da UNEB que 

fazia o acompanhamento da prática docente dos professores-alunos ao longo da formação; 

quando possível esse mesmo docente ministrava o componente Estágio Supervisionado à 

mesma turma de professores-alunos até o quinto e penúltimo semestre, pois esse componente 

compreendia dois processos simultâneos, um teórico em que o docente acadêmico 

desenvolvia uma carga horária de aulas teóricas de 90 horas, ministradas no âmbito do 

componente curricular ‘Fundamentos Teóricos da Ação Pedagógica’ (essa carga horária era 

desenvolvida no espaço acadêmico da universidade a cada semestre), e 135 horas de 

acompanhamento da prática pedagógica dos professores-alunos em suas escolas de trabalho 

na educação básica.  

De acordo com o proposto no Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia do Programa 

Rede UNEB 2000, (BAHIA, 2007), a disciplina de estágio supervisionado também serviria de 

núcleo articulador dos demais componentes curriculares.   

 

Através de um projeto de ensino interdisciplinar, o professor-aluno terá a 
possibilidade de refletir a sua prática, na qual suas experiências se articulam com a 
fundamentação teórica que o orienta a recriar, a reformular o espaço da sala de aula, 
ou seja, a sua práxis educativa. (BAHIA, 2007) 

  

A estrutura curricular do curso é apresentada no projeto pedagógico através da 

nucleação dos componentes curriculares em quatro núcleos. Observa-se na descrição dos 

núcleos que compõem a estrutura curricular do curso, uma perspectiva consoante com a linha 

de formação do “professor reflexivo”, porém a proposta traz, em sua formulação teórica, uma 

gama de atividades formativas no núcleo temático e no núcleo científico cultural que dão um 

caráter humanizador, crítico e emancipatório para a formação dos professores. 

  

1. Núcleo de natureza acadêmico científico cultural formado pelas disciplinas do 
conhecimento estruturante, instrumental, área de ensino, fundamento teórico da 
ação pedagógica e monografia. 
2. Núcleo ação-reflexão: constituído das visitas de observação realizadas pelos 
professores formadores das disciplinas das áreas estruturantes, de ensino 
instrumental e do exercício das práticas profissionalizantes dos professores-alunos 
com o professor orientador em sessões semanais. 
3. Núcleo temático: formado por atividades acadêmico – científico - culturais 
desenvolvidas através de seminários temáticos, pesquisa e extensão. 
4. Núcleo articulador : complementaridade da prática e da teoria através da 
aplicabilidade da ação pedagógica e integração interdisciplinar. (BAHIA, 2007) 
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Quanto ao perfil de profissional o Curso tem como proposta de formar os seguintes 

elementos de conduta profissional. 

 

Na atualidade, o desenvolvimento das competências necessárias ao exercício 
profissional requer atitudes investigativas e reflexivas a partir de diferentes 
concepções teóricas e metodológicas. Por isso o profissional que se pretende 
formar durante o curso deve ser capaz de: 
Ter atitude democrática e ética com vistas à construção de uma sociedade justa, 
equânime e igualitária; 
Orientar práticas de gestão de processos educativos escolares e não escolares; 
Organizar o funcionamento e avaliar sistemas e estabelecimentos de ensino; 
Planejar, executar e avaliar atividades educativas aplicando para isso 
conhecimentos filosóficos, antropológicos, ambiental-ecológico, psicológico, 
lingüístico, sociopolítico, econômico e cultural; 
Ensinar de forma interdisciplinar, contextualizada e adequada às diferentes fases 
do desenvolvimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
Geografia, Artes e Educação Física; 
Compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir 
para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, 
intelectual, social; 
Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças nos anos iniciais do 
ensino fundamental e as de jovens, adultos e idosos que não tiveram oportunidade 
de escolarização na idade própria; 
Reconhecer e respeitar as necessidades físicas, cognitivas, emocionais, afetivas dos 
educandos sob sua responsabilidade pedagógica; 
Assimilar o os novos conhecimentos: científico, cultural e artístico, assim como as 
novas tecnologias educacionais; 
Interagir com as transformações das formas de pensar, sentir e atuar da nova 
geração de alunos, considerando a evolução da sociedade; 
Refletir sobre sua própria prática, o valor e pertinência dos projetos pedagógicos 
que desenvolve tendo em vista a interdisciplinaridade e a multiculturalidade; 
Reconhecer e respeitar as diversidades culturais dos educandos e da comunidade 
assim como as manifestações e os diversos credos religiosos; 
Refletir sobre as suas crenças, valores, hábitos, atitudes e formas de relacionar com 
a vida e, conseqüente, com a sua atuação profissional, a partir do seu próprio 
processo de desenvolvimento pessoal; 
Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família 
e a comunidade. (BAHIA, 2007, p.75) 

 

O perfil profissiográfico que o curso propõe apresenta um modelo de certa forma 

verticalizado, de cima para baixo, pois é necessário levar em conta que se trata de um Curso 

especificamente pensado para professores que já têm uma trajetória profissional construída no 

“chão da escola pública”, que trazem, portanto, referenciais previamente construídos sobre o 

ser professor e, em especial, uma perspectiva do ser professor da escola pública na rede 

municipal de ensino. 

Pode-se aferir que esse perfil profissiográfico está em harmonia com o novo tipo de 

trabalhador exigido na contemporaneidade, que atenda às novas demandas de qualificação, 

voltadas para o trabalho flexível. Mas, é necessário também valorizar os aspectos 

humanizadores e emancipatórios da formação desses professores-alunos. “Com isso os cursos 
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de qualificação de professores até então concebidos perdem seu valor, uma vez que a 

reestruturação produtiva exige um professor [...] capaz de compreender as mudanças do 

mundo de seu tempo.” (MACEDO, 2008, p. 68) 

As exigências de que o perfil profissional dos professores que passaram pela formação 

no Programa Rede UNEB esteja articulado às novas demandas voltadas à diversidade cultural, 

aos avanços tecnológicos, aos avanços da sociedade atual é uma marca das novas exigências 

do mundo do trabalho na atualidade. 

 

[...] que a cada etapa de desenvolvimento social e econômico correspondem projetos 
pedagógicos, aos quais correspondem projetos diferenciados de professores, de 
modo à atender às demandas dos sistemas social e produtivo com base na concepção 
dominante, a primeira questão a elucidar diz respeito às mudanças ocorridas no 
mundo do trabalho e suas decorrências para a educação e para a formação de 
professores. (KUENZER, 2000, pp. 166-167) 

 

Esses são alguns dos principais elementos formativos apresentados no projeto de 

reconhecimento do curso, mas todo esse conteúdo só apresenta uma significação maior a 

partir da escuta dos sujeitos que foram alvos de todo o processo de formação.  

Diante de toda a caracterização até aqui apresentada, faz-se necessária a apresentação 

da dimensão territorial onde estão inseridos os sujeitos da pesquisa. O município de Senhor 

do Bonfim onde está situado o campus VII da UNEB, que serviu de lócus para essa pesquisa. 

 

4.2 O CAMPO DE PESQUISA: O MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM E O 

      PROGRAMA REDE UNEB 2000 

 

Como indicamos anteriormente o campo empírico escolhido para essa investigação foi 

o Campus VII da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) localizado no município de 

Senhor do Bonfim, Bahia, que situa-se a 360 Km da capital baiana. O município de Senhor do 

Bonfim está situado no território de identidade Piemonte Norte do Itapicuru27. 

 

 

 

                                                           
27

 A organização político-geográfica da Bahia vem sendo redimensionada a partir dos anos 1990, 
verificou-se uma crescente territorialização das questões ligadas à agricultura, e outros aspectos culturais 
resultando então, na divisão territorial do Estado em Territórios de Identidade, a partir do desenvolvimento rural.   
O Estado da Bahia possui, atualmente, vinte e três Territórios de Identidade, segundo a divisão feita pelo INCRA 
– (Instituto Nacional de Colonização Rural e Reforma Agrária) e SEI – (Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia). 
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Mapa 1 – Área de Influência do município de Senhor do Bonfim (Bahia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal de Márcio Rios. 

 

A cidade de Senhor do Bonfim, onde se situa o Campus da UNEB pesquisado, é polo 

de um grupo de nove municípios que compõem a microrregião de Senhor do Bonfim, que 

contempla os municípios de Senhor do Bonfim, Filadélfia, Ponto Novo, Pindobaçu, Campo 

Formoso, Andorinha, Jaguarari, Antonio Gonçalves e Itiúba. De acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE) do censo de 2010, a população da 

cidade é de 74.419 (setenta e quatro mil quatrocentos e dezenove) habitantes, e a extensão 

territorial da cidade é de 827 Km. 

Ainda de acordo com dados do censo de 2010, do IBGE, a maioria da população do 

município reside na zona urbana (77,3 %); em relação ao PIB municipal a maior parte se 

concentra na área urbana: o setor de serviços corresponde a 76,7%, e o setor agropecuário 

representa menos de 2,0%.  O PIB per capita do município é de R$ 5.795,51, abaixo da média 

do estado da Bahia (R$ 8.378,41), segundo dados da SEI para 2010. O índice de 

desenvolvimento humano (IDH) é de 0,690. E segundo dados do censo do IBGE em 2010, o 

índice de analfabetismo de pessoas com mais de 15 (quinze) anos de idade era de 16,3%, e na 

faixa etária de pessoas com idade acima de sessenta anos o índice atinge 40,1%.  

No que concerne aos índices educacionais, dados do IBGE (BRASIL, 2010) revelam 

que a cidade de Senhor do Bonfim possui 181 (cento e oitenta e um) estabelecimentos 
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escolares. A rede municipal de ensino detém a maioria destes estabelecimentos, são 112 

(cento e doze) estabelecimentos públicos municipais que atendem da educação infantil às 

séries finais do Ensino Fundamental da Educação Básica.  

O número de matrículas está distribuído da seguinte forma: 7.919 (sete mil novecentos 

e dezenove) alunos do ensino fundamental na rede municipal de ensino, 3.350 (três mil e 

trezentos e cinquenta) alunos na rede estadual de ensino, e 3.039 (três mil e trinta e nove) 

alunos da rede privada, perfazendo um total de 14.308 (quatorze mil trezentos e oito). No 

ensino médio a maioria das matrículas está na rede estadual de ensino com 82%.  

Em relação aos docentes atuantes no município, não foi possível encontrar os dados 

específicos sobre o nível de formação dos docentes que atuam na rede municipal de ensino em 

fontes disponíveis ao público, os dados disponibilizados abaixo foram cedidos, via correio 

eletrônico, após contato telefônico com o setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 

de Senhor do Bonfim. Esses dados revelam o número de docentes pertencentes à rede 

municipal de ensino no ano de 2001 e no ano de 2012, já tendo sido concluído o curso das 

duas turmas pesquisadas. 

No banco de dados do setor de Recursos Humanos para prefeitura de Senhor do 

Bonfim, não há dados disponíveis sobre o nível de formação dos docentes, que sejam 

anteriores à formatura da primeira turma do Programa Rede UNEB 2000, pois segundo 

relatos de funcionários do setor de Recursos Humanos, somente em 2001 os dados dos 

servidores municipais tornaram-se informatizados, sendo que anterior a esse período o 

procedimento para obter tais informações demandaria um esforço muito grande de pesquisa 

no arquivo “morto” da Prefeitura Municipal, e infelizmente o curto período de disponibilidade 

para a produção dessa pesquisa não permitiu tal procedimento. 
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Quadro 2 – Nível de formação dos docentes na rede municipal de ensino em Senhor do 

Bonfim (Bahia) - (2001 e 2012) 

 

Nível de formação docente     Ano de 2001    Ano de 2012 

Professores Leigos28 22 02 

Professores com Nível Médio e habilitação em  

Magistério ou curso Normal 

191 162 

Professores com Nível Superior 107 412 

Professores com Especialização  _ 173 

Professores com Mestrado _ 03 

Total de professores na rede municipal 220 57629 

Fonte: Quadro construído a partir de dados cedidos via e-mail pelo setor de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Senhor do Bonfim. 
 

 Após a conclusão das duas primeiras turmas que cursaram nível superior através do 

programa Rede UNEB 2000 nos anos de 2001 e 2007, observa-se um acréscimo significativo 

de docentes com nível superior na rede, embora se deva considerar que depois da entrada da 

primeira turma de professores no programa de formação houve dois concursos para 

professores da rede municipal de ensino, e nestes dois concursos foram admitidos docentes 

com nível superior, mas também foram admitidos docentes com formação para o magistério 

em nível médio. 

Assim, justifica-se ainda a existência de 162 (cento e sessenta e dois) professores na 

rede que ainda não possuem a formação em nível superior, porém destes 162 (cento e 

sessenta e dois), é importante esclarecer que de acordo com relatos de servidores do setor de 

Recursos Humanos da Prefeitura de Senhor do Bonfim um número de 50 (cinquenta) 

professores  estão cursando a terceira turma de pedagogia pelo programa Rede UNEB 2000, 

que tem previsão de conclusão ainda em 2012. Pode-se inferir que 25% dos professores da 

rede municipal de Senhor do Bonfim ainda não têm nível superior e possivelmente não estão 

cursando. 

Diante do panorama apresentado sobre o município que abriga o curso e os sujeitos 

desta pesquisa, é válido também conhecer os resultados do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), referentes aos anos iniciais do Ensino Fundamental, e aos anos 

finais do Ensino Fundamental da Educação Básica.  
                                                           
28 Nessa categoria estão docentes que tinham como formação o Ensino Fundamental da Educação Básica 
completo, ou a formação em nível médio porém em outra área que não a do magistério ou curso normal. 
29 O total de professores aqui apresentados é a somatória dos três primeiros níveis, pois o número de docentes 
especialistas e mestres está incluído no número de docentes com nível superior. 
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O quadro abaixo mostra os índices do IDEB entre os anos de 2005 a 2009, e as metas 

projetadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) até 2021 para 

o Município de Senhor do Bonfim, comparativamente aos índices estaduais e nacionais. 

 

Tabela 05 – IDEB Observado (2005-2009) e Metas Projetadas (2007-2021): Senhor do   
Bonfim (Bahia) 

 

 IDEB Observado (4ª/5ª 
s/a) 

Metas Projetadas 

 2005 2007 2009 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
Senhor 

do 
Bonfim 

3,0 3,4 3,5 3,0 3,4 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 

Bahia 2,5 3,2 3,5 2,6 2,9 3,3 3,6 3,8 4,1 4,5 4,8 
Brasil 3,6 4,0 4,4 3,6 4,0      5,8 

            
 IDEB Observado (8ª/9ª s/a) Metas Projetadas 
 2005 2007 2009 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
Senhor 

do 
Bonfim 

3,1 2,7 2,7 3,1 3,2 3,5 3,9 4,3 4,5 4,8 5,1 

Bahia 2,6 2,8 2,9 2,6 2,8 3,0 3,4 3,8 4,1 4,3 4,6 
Brasil 3,2 3,5 3,7 3,3 3,4      5,2 

Fonte: site do MEC/IDEB. 

 

Em relação ao IDEB, o município de Senhor do Bonfim apresenta índices regulares se 

comparado à média do estado da Bahia, principalmente no que se refere aos resultados dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, observa-se uma queda nos últimos anos nos resultados 

dos anos finais do Ensino Fundamental. Porém, é coerente lembrar que os índices 

apresentados pelo INEP nessa modalidade de avaliação externa (IDEB), são por amostragem, 

e que nas duas primeiras avaliações as escolas da zona rural não haviam sido inseridas na 

amostragem.  

Outras questões são passíveis de análises e de críticas, como a matriz pré-estabelecida 

com “marcos” de aprendizagem para os alunos do 5º e do 9º ano, que merecem discussão e 

direcionamento ao contexto local onde estão inseridas as turmas que passam pelo instrumento 

avaliativo do IDEB. Além desse instrumento avaliativo, o IDEB faz análise de outros 

resultados das escolas analisadas, como por exemplo, são contabilizados os percentuais de 

evasão e repetência dessas unidades escolares, o que em inúmeros casos são dados que 

contemplam a realidade do cotidiano escolar no que concerne à aprendizagem dos alunos, 

estar na escola não necessariamente significa que a aprendizagem está ocorrendo. 
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Nesse contexto a identidade docente torna-se centro de discussões e de preocupações, 

principalmente por parte do poder público que vem concentrando políticas de “reparo” ao 

trabalho docente, como se este fosse o único culpado pelos resultados que por hora se 

apresentam. 

A partir do detalhamento sobre a caracterização do município de Senhor do Bonfim 

acima explicitado, a seguir far-se-á um estreitamento sobre o advento da implantação do 

Curso de Pedagogia do Programa Rede UNEB 2000 para os professores da rede municipal de 

ensino da cidade de Senhor do Bonfim.  

A rede municipal de ensino de Senhor do Bonfim esteve entre os primeiros municípios 

baianos que participaram da primeira etapa de implantação do curso de formação intensivo 

em Pedagogia para professores em exercício, no ano de 1999.  

Segundo o que está apresentado no Projeto de Criação do Curso, havia o 

estabelecimento de um convênio entre os municípios e os campi da UNEB que ofertavam o 

programa. Nesse convênio, os municípios assumiam um custo que era calculado por 

professor-aluno participante, o recurso financeiro investido por cada município era destinado 

à manutenção do curso através do pagamento de bolsa aos docentes e demais profissionais 

envolvidos. 

Na rede municipal de ensino de Senhor do Bonfim, foi firmado um convênio para a 

formação inicial de 50 (cinquenta) professores em 1999. A universidade promovia um 

vestibular diferenciado para o processo seletivo interno aos docentes da rede municipal para o 

preenchimento das vagas disponibilizadas mediante a firmação do convênio. Na seleção, os 

cinquenta primeiros professores aprovados foram conduzidos a realizarem suas matrículas no 

curso de Pedagogia do programa.  

Segundo relatos das entrevistas realizadas com os professores, os critérios básicos para 

que os docentes pudessem se inscrever no processo seletivo para cursar a formação eram os 

seguintes: pertencer ao quadro efetivo da rede municipal e estar atuando nos anos iniciais do 

ensino fundamental da educação básica. Houve relatos de que professores-alunos que tinham 

sido aprovados no processo seletivo e que atuavam na educação infantil, anos finais do ensino 

fundamental ou ainda atuando em funções de direção e coordenação pedagógica tiveram que 

assumir a função docente nos anos iniciais do ensino fundamental, pois a habilitação do curso 

de pedagogia do programa era para esse segmento. 

Ainda, segundo as narrativas dos entrevistados, o primeiro processo seletivo para 

cursar Pedagogia no Programa Rede UNEB em Senhor do Bonfim teve um alto índice de 

concorrência, há relatos de que naquele momento existiam poucos professores na rede com a 
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formação em nível superior, e o acesso à universidade era muito mais difícil, pois o curso 

regular de Pedagogia do campus VII da UNEB em Senhor do Bonfim era o curso também 

com o maior índice de concorrência, e muitos docentes já tinham tido tentativas frustradas de 

ingressarem na universidade.  

Os professores-alunos declararam que a chegada do curso de Pedagogia no Programa 

Rede UNEB 2000 na rede municipal de ensino, provocou uma verdadeira transformação na 

dinâmica de trabalho da própria Secretaria Municipal de Educação. Por exemplo, o 

acompanhamento pedagógico dos professores-alunos passou a ter uma coordenação 

pedagógica específica; a maioria dos professores-alunos aprovados que antes do ingresso no 

curso atuavam em escolas da zona rural do município tiveram que ser transferidos para 

escolas na zona urbana. Essa foi uma sugestão dos docentes-formadores da UNEB, pois havia 

uma carga horária de acompanhamento da prática pedagógica dos professores-alunos e o fato 

dos professores-alunos estarem em escolas muito distantes umas das outras dificultava o 

acesso dos professores-formadores que necessitavam realizar visitas nas escolas que eram 

lócus de trabalho dos professores-alunos.  

Enfim, a aproximação ao contexto do momento de implantação do curso de Pedagogia 

do Programa Rede UNEB 2000 no município de Senhor do Bonfim, contribui para que o 

leitor obtenha elementos que tragam uma clareza maior sobre o objeto pesquisado. 

A seguir apresentar-se-á o perfil dos professores das duas turmas de ingresso de 1999 

e de 2002 no curso de pedagogia no programa que foi envolvido na investigação dessa 

pesquisa. A construção desse perfil traz apenas os elementos considerados essenciais para a 

compreensão da identidade docente de professores que passaram pelo referido curso de 

formação. 

 

4.3 O PERFIL DOS PROFESSORES EM FORMAÇÃO: QUEM SÃO OS SUJEITOS? 
 

Inicialmente, apresentar-se-á o perfil dos sujeitos, dados que apresentam as primeiras 

configurações a respeito das identidades dos docentes pesquisados, porém com os dados 

quantitativos que serão evidenciados não se pretende desconsiderar a complexidade e o 

processo continuamente em marcha quanto à constituição identitária desses sujeitos. Mas, ao 

mesmo tempo, pretende-se com estes dados traçar um perfil que traga uma maior 

aproximação com a realidade desses sujeitos.  

Acredita-se que o levantamento de dados como gênero, idade, formação anterior ao 

curso, tempo de atuação no magistério, grau de formação atualmente e atuação profissional 
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atualmente são importantes para situar socialmente os sujeitos da pesquisa, afinal os dados 

oficiais permitem uma localização social dos sujeitos no contexto em que se pretende 

desenvolver determinada análise (BOURDIEU, 2004) 

Para o levantamento dos dados apresentados a partir deste “ponto” do texto foram 

utilizados os seguintes instrumentos: as fichas de identificação do aluno (documento da 

secretaria acadêmica da UNEB, campus VII), de 97 (noventa e sete) professores que passaram 

pelo programa nas duas primeiras turmas do Rede UNEB 2000, optou-se pela investigação 

das fichas individuais dos alunos das turmas de 1999 e 2002, por serem estas a turmas que 

compõem o universo de sujeitos da pesquisa; ficha de contatos cedida pela Secretaria 

municipal de educação contendo os nomes, as escolas de atuação, as funções exercidas e os 

telefones de contato dos 97 (noventa e sete) professores-alunos egressos do programa;  foi 

realizada a aplicação de questionário semiaberto contendo 04 (quatro) questões fechadas e 05 

(cinco) abertas, com 61(sessenta e um) professores, sendo 31 (trinta e um) professores da 

turma 01(ano de ingresso 1999) e 30 (trinta) professores da turma 02 (ano de ingresso 2002). 

Na segunda parte desse capítulo a partir do item 4.5, apresentam-se os resultados da entrevista 

semiestruturada de metodologia de análise pautada na Entrevista Compreensiva (SILVA, R. 

F. 2006), com 10 (dez) professores: 05 (cinco) da turma 01 e 05 (cinco) da turma 02, sendo 03 

(três) do sexo masculino e 07 (sete) do sexo feminino, corroborando com a proporcionalidade 

dos índices de homens e mulheres nas duas turmas. 

A seguir apresentar-se-á a caracterização da faixa-etária dos sujeitos envolvidos nessa 

pesquisa a partir dos dados colhidos nos instrumentos acima explicitados. 

 

4.3.1 Perfil geral dos professores-alunos quanto à faixa etária  

 

É importante conhecer-se a faixa etária em que se encontravam os professores-alunos 

no início da formação relacionando-o ao “ciclo de vida profissional dos professores”, pois o 

foco maior desta análise volta-se à constituição da identidade docente, retomando Huberman 

(2007). É válido considerar que os estudos sobre o ciclo de vida profissional dos professores 

indicam um conjunto de características, convicções e atitudes comuns a indivíduos que atuam 

numa mesma profissão em sequências organizadas por meio de fases vividas pelos sujeitos, 

isso não quer dizer que essas sequências sejam vividas na mesma ordem e com a mesma 

intensidade por todos. 

O intuito aqui não é adotar uma postura determinista, muito menos propor uma 

linearidade sobre o desenvolvimento docente na carreira profissional ao longo de sua 
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trajetória, mas sim construir um panorama que conduza a uma aproximação com o momento 

cronológico vivenciado pelos docentes ao iniciarem o curso de pedagogia no Programa Rede 

UNEB 2000 no município de Senhor do Bonfim (BA). 

O quadro abaixo resume a proposição do ciclo de vida profissional proposto por 

Huberman (2007), que foi descrito de forma mais detalhada no capítulo 2 desta produção: 

 

Quadro 03 –  Ciclo de Vida Profissional docente segundo Huberman (2007) 

 

 
Tempo de Carreira (anos) 

 

 
Fases 

 
1-3 

 
Entrada, tateamento 

 
4-6 

 
Estabilização, consolidação de um repertório 

pedagógico 
 

7-25 
 

Diversificação, ativismo 
 

25-35 
Serenidade, distanciamento afetivo, 

conservantismo 
 

35-40 
 

Desinvestimento 
(sereno ou amargo) 

Fonte: quadro construído a partir do texto de Huberman (2007).  

 

Para Huberman (2007), um estudo sobre ciclo de vida que define as sequências pela 

idade não é o suficiente, pois a idade não determina condutas psicológicas ou sociais, a idade 

não é um fator de causalidade, porém a organização do ciclo de vida profissional em fases 

pode ser organizado, mediante as expectativas de condições sociais de entrada e permanência 

na profissão.  

Assim, conhecer as idades dos professores-alunos no momento de ingresso no curso 

de formação do Programa Rede UNEB 2000 no município de Senhor do Bonfim (BA), 

possibilita realizar inferências quanto às “sequências” ou “fases” do ciclo de vida profissional 

desses docentes naquele momento, o que vem a corroborar para um melhor entendimento de 

algumas convicções que os professores-alunos apresentavam no evento da entrada no curso de 

formação. 
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Gráfico 1 -  Faixa etária dos professores-alunos que cursaram pedagogia no Programa 
Rede UNEB 2000 da turma 01 (ano de ingresso no curso 1999) 
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Fonte: dados extraídos das fichas de identificação dos professores-alunos da secretaria acadêmica do campus 
VII- UNEB.  

 
Na turma 01 observa-se que a maioria dos professores-alunos no período de ingresso 

no curso estavam na faixa etária dos 18 aos 30 anos, num percentual de 76%, que reúne os 

índices apresentados nas duas primeiras barras do gráfico. Esse dado nos leva a inferir que, 

possivelmente, a maioria dos docentes ao iniciarem a formação estavam na fase de entrada na 

carreira, possivelmente ainda estavam vivenciando um estágio de descobertas, do choque com 

o real. Para Huberman (2007), essa é uma fase de sobrevivência ou descobertas, é uma fase de 

comprometimento provisório com a profissão, é quando há uma exploração para uma possível 

estabilização profissional futuramente, ou para uma mudança de área profissional.  

Nesse momento da carreira, o profissional procura uma definição profissional, é uma 

fase de identificação. Segundo Huberman (2007), é nessa fase que frequentemente acontecem 

as mudanças de opção profissional, nas fases seguintes essa possibilidade torna-se reduzida. 

No caso da pesquisa em questão pode-se afirmar que a entrada no curso de pedagogia do 

Programa Rede UNEB 2000, pode ter contribuído de forma direta para a permanência ou não 

dos professores na profissão, pois mediante essa formação o período de socialização 

profissional foi consolidado, pois para Dubar (2005) a formação profissional é um importante 

lugar de socialização na profissão.  

 Quanto aos professores-alunos que se apresentam na faixa etária dos 31(trinta e um) 

aos 45 (quarenta e cinco) anos, idade máxima encontrada nessa turma, obtém-se um 

percentual de 24%. Já nessa faixa etária, possivelmente apresenta-se um grupo de professores-

alunos em estágios mais avançados do ciclo profissional docente, esse fator favorece a uma 

interação mais rica entre os sujeitos da formação, como contribui para que haja uma 

heterogeneidade de perfis profissionais ao longo do curso de formação. 
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71%

14%
11%

4%

De 11 a 15 anos De16 a 20 anos De 21 a 25 anos Acima de 26 anos

 Dentre os professores-alunos elencados nesse grupo diferentes fases de ciclo de vida 

profissional poderão ser encontrados, como as fases de “estabilização,” “diversificação,” e 

“serenidade.”  De acordo Hurbeman (2007), na fase de “estabilização,” os professores 

desenvolvem um sentimento de pertença a um corpo profissional, é uma fase de emancipação 

e de confiança no próprio trabalho. Na fase de “diversificação,” observam-se professores mais 

motivados, dinâmicos envolvidos nas atividades, também se podem encontrar professores em 

busca de novos desafios, e mais engajados politicamente com a carreira profissional. E, a fase 

de “serenidade” pode-se encontrar um misto de “desencanto” profissional com uma 

tranquilidade em relação ao “eu” profissional. (HUBERMAN, 2007, p. 44) 

Quanto à fase dos ciclos de vida profissionais que possivelmente esse mesmo grupo de 

professores vivencia atualmente o gráfico a seguir traz informações muito pertinentes. Esse 

gráfico é fruto das informações prestadas pelos docentes nos questionários que na turma 01, 

do universo de 47 (quarenta e sete) professores, 30 (trinta) devolveram o formulário 

respondido. Porém acredita-se que o número de professores que responderam ao questionário 

nas duas turmas é um percentual representativo, sendo que 63% dos professores dessa turma 

responderam ao questionário. 

 

Gráfico 02 - Tempo de atuação no magistério dos professores-alunos da turma 01 em 

outubro de 2012       

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados extraídos dos questionários respondidos pelos professores-alunos da turma 01. 

 

Doze anos após a formação no curso de Pedagogia no programa Rede UNEB 2000, 

grande parte dos docentes, quanto ao tempo de atuação no magistério estão concentrados no 

período dos 11 aos 15 anos. Nos formulários o tempo exato que mais predominou dentro 

desse período foram os 14 e 15 anos de experiências profissionais no magistério.  

Os dados apresentados no gráfico 02 servem para confirmar a “leitura” sobre os dados 

do gráfico 01, pois se atualmente os professores-alunos da turma 01 estão com uma 
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concentração maior de tempo de atuação no magistério entre os 11 a 15 anos, as idades dos 

docentes representadas no gráfico 01 revelam que naquele momento grande parte dos 

docentes estavam em início de carreira, esse fato colabora para um envolvimento ainda maior 

dos docentes no processo de formação. 

A seguir observa-se o gráfico 03, que conduz essa análise com os professores-alunos 

da turma 02, primeiramente apresentam-se os dados sobre as idades dos docentes dessa turma 

ao ingressarem no curso de formação.  

  

Gráfico 03  - Faixa etária dos professores-alunos que cursaram pedagogia no Programa 
Rede UNEB 2000 da turma 02 (ano de ingresso no curso 2002) 
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Fonte: dados extraídos das fichas de identificação dos professores-alunos da secretaria acadêmica do campus 
VII- UNEB. 

 

Já na turma 02, nota-se uma situação um tanto diferenciada da turma 01, a maioria dos 

docentes ao entrarem no programa de formação em serviço já estavam em estágios da vida 

profissional mais avançados, pois diante das idades que apresentavam é possível inferir que a 

maior parte do grupo já se encontrava nas fases de “estabilização,” de “diversificação”, e de 

“conservantismo,” observando-se o total de pessoas com faixa etária dos 31 aos 50 anos 

obtém-se um percentual total de 62% de professores em fases profissionais de maior 

maturidade, subtendendo-se que a maioria dessas pessoas tenha ingressado na profissão na 

idade regular de entrada no mercado de trabalho a partir dos 18 anos.   

Ao observar as diferenças de idades para cada turma compreende-se que as 

experiências formativas e a constituição identitária docente se dão de forma diferenciada,  

como também se observada a particularidade de vida de cada sujeito essa diferenciação é mais 

específica ainda, porém o contexto em que os sujeitos estavam envolvidos, por turma, foi o 

mesmo, seja a turma denominada de turma 01 (ano de ingresso 1999), ou denominada de 

turma 02 (ano de ingresso 2002). É importante dirigir o “olhar” à especificidade vivida por 

cada turma. 
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Os dados sobre as possíveis fases do ciclo de vida profissional dos professores-alunos 

da turma 01 se confirmam mediante o que está ilustrado no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 04 - Tempo de atuação no magistério dos professores-alunos da turma 02 em 

outubro de 2012      
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20%

 
Fonte: dados extraídos dos questionários  respondidos pelos professores-alunos da turma 02. 

 

O gráfico 04 revela uma especificidade importante a ser considerada no perfil da 

turma 02, os índices do tempo de atuação no magistério dessa turma estão mais concentrados 

a partir dos 11 (onze) anos, e os percentuais dos 16 (dezesseis) ao período após os 26 (vinte e 

seis) anos são bem maiores que os percentuais que foram apresentados no gráfico 02 

referentes a esses mesmos itens da turma 01. As idades desses professores-alunos 

apresentadas no gráfico 03 evidenciam um perfil de docente com maiores experiências do 

ciclo de vida e de atuação profissional.  

Ao reunir os resultados da faixa etária de ambas as turmas obtém-se o que está 
ilustrado no gráfico abaixo. 
 
Gráfico 05 - Faixa etária dos professores-alunos que cursaram pedagogia no Programa 
Rede UNEB 2000 no total do universo pesquisado (turma 01 e turma 02) 
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Fonte: dados extraídos das fichas de identificação dos professores-alunos da secretaria acadêmica do campus 
VII- UNEB. 
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Quando se reúnem os resultados das duas turmas, há uma forte concentração nas 

faixas etárias compreendidas dos 18 aos 30 anos, numa compilação dos dados das duas 

turmas, que totalizam 97 (noventa e sete) professores tem-se um perfil relativamente jovem 

do grupo pesquisado. 

A seguir serão apresentados dados referentes a  mais uma característica do perfil dos 

sujeitos da pesquisa, a questão da predominância do gênero.   

 

4.3.2 Perfil geral dos professores-alunos quanto ao gênero  

 

Nos capítulos 1 e 2 dessa produção foi apresentada a discussão sobre a predominância 

do gênero feminino na profissão docente. Mesmo que esse elemento não seja a questão central 

dessa análise, representa um tema de grande relevância para os estudos sobre identidade 

docente.  

 

Nesse sentido, certa imagem de docência instaura-se paulatinamente, instituindo a 
ideia de que o magistério, principalmente na educação básica, é um trabalho de 
mulheres: aquelas que sabem cuidar, que podem realizar ao mesmo tempo o cuidado 
na escola e em sua própria casa, e cujo salário é correspondente ao complemento do 
salário do cabeça da família, necessariamente um homem. (FERREIRA, 2004, p. 
392) 
 

Um estudo sobre identidade docente não pode desconsiderar a imbricação das relações 

de gênero na profissão, logo, buscou-se constatar essa questão também no grupo pesquisado. 

Diante dos dados coletados foi possível notar a predominância feminina na profissão, e, por 

conseguinte na formação em pedagogia no Programa Rede UNEB 2000, as mulheres são 

maioria e com índices de grande predominância como se pode observar nos gráficos abaixo. 
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Gráfico 06 - Percentual de professores-alunos que cursaram pedagogia no Programa 
Rede UNEB 2000 quanto ao sexo na turma 01 (ano de ingresso no curso 1999) 
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Fonte: dados extraídos das fichas de identificação dos professores-alunos da secretaria acadêmica do campus 
VII- UNEB. 

 

Gráfico 07 - Percentual de professores-alunos que cursaram pedagogia no Programa 
Rede UNEB 2000 quanto ao sexo na turma 02 (ano de ingresso no curso 2002) 

14%

86%

Masculino Feminino

 

Fonte: dados extraídos das fichas de identificação dos professores-alunos da secretaria acadêmica do campus 
VII- UNEB. 

 

Na turma 01, num universo de 47 (quarenta e sete) professores, 02 (dois) são do sexo 

masculino e na turma 2, num universo de 49 (quarenta e nove) professores  08 (oito) são do 

sexo masculino. A predominância feminina revela a tradição histórica da atuação de mulheres 

na profissão. 

Um fato que chama atenção é que entre os 10 (dez) sujeitos do sexo masculino 09 

(nove) destes não tinham a formação no magistério antes de entrar na profissão, atuavam na 

rede municipal de ensino na condição de professores “leigos”, pois a formação inicial destes 

era o Ensino Médio com Formação Geral, Ensino Médio Técnico em Contabilidade e outras, 

que não a do magistério. Apenas 01 (um) dos 10 (dez) sujeitos do sexo masculino tinha a 

formação em magistério em nível médio. Esse fator pode sugerir que estes sujeitos do sexo 
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masculino não tinham pretensões no momento de escolha de sua formação técnica 

profissional no nível médio de entrar na profissão docente. 

 Após uma aproximação ao plano característico social do perfil dos sujeitos através dos 

dados de faixa etária e gênero, apresentar-se-á no tópico seguinte o nível de formação desses 

sujeitos no momento de ingresso no curso do já citado programa, nos anos 1999, para a turma 

1, e no ano de 2002 para a turma 2. 

 

4.3.3 Perfil geral dos professores-alunos quanto ao nível de formação antes do ingresso  

         ao curso de formação  

 

 Conhecer a formação que os professores-alunos tinham antes de ingressarem ao curso 

de formação é de grande valia para uma leitura sobre como se configura a identidade destes 

docentes em sua trajetória após a experiência de formação no Curso de Pedagogia do 

Programa Rede UNEB 2000. Pois de acordo com a formação anterior de cada sujeito, as 

leituras e a identificação com a identidade profissional, pode também estar relacionada às 

experiências de socialização do sujeito com a formação específica para a profissão em 

momentos anteriores à formação em nível superior. Para compreender o processo de 

constituição identitárias dos sujeitos podem-se utilizar diversas formas socialmente 

identificáveis. 

 

As identidades de ator estão assim vinculadas a formas de identificação pessoal, 
socialmente identificáveis. Elas podem assumir formas diversas, assim como são 
diversas as maneiras de exprimir o sentido de uma trajetória, ao mesmo tempo sua 
direção e sua significação. (DUBAR, 2005, p. XIX) 

 

 Seguem-se abaixo os gráficos que revelam os índices a respeito da formação dos 
professores-alunos do curso de pedagogia do programa Rede UNEB 2000, antes de 
ingressarem no programa. 
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Gráfico 08 - Formação dos professores-alunos antes do ingresso no curso de Pedagogia 

do Programa Rede UNEB 2000, turma 01 (ano de ingresso no curso 1999) 
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Fonte: dados extraídos das fichas de identificação dos professores-alunos da secretaria acadêmica do campus 

VII- UNEB. 

 

Gráfico 09 - Formação dos professores-alunos antes do ingresso no curso de Pedagogia 

do Programa Rede UNEB 2000, turma 02 (ano de ingresso no curso 2002) 
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Fonte: dados extraídos das fichas de identificação dos professores-alunos da secretaria acadêmica do campus 

VII- UNEB. 

 

Os gráficos acima mostram que nas duas turmas mais de 80% dos professores-alunos 

tinham a formação em nível médio com habilitação em Magistério antes do momento da 

formação no Programa Rede UNEB 2000.  

Esse é um fato importante a ser observado, pois evidencia que uma grande maioria dos 

professores-alunos traziam conhecimentos específicos da formação, adquiridos anteriormente 

na formação em Magistério em nível médio, o que configura que o Curso de Pedagogia no 

Programa Rede UNEB 2000, não foi a primeira formação no processo de socialização 

profissional destes sujeitos, e até mesmo para aqueles que atuavam na “condição de 

professores leigos”, a socialização profissional já acontecia anterior a formação em nível 
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superior, com o contato direto com a atividade para a qual não tinham uma formação 

específica, mas que começavam a compreender e se socializar mediante os momentos de 

planejamento, estudos com equipes pedagógicas das escolas e o envolvimento com as 

atividades do trabalho docente.   

Após uma aproximação com os dados que revelam os níveis de formação dos 

professores antes do ingresso ao curso, a seguir serão apresentados os índices atuais sobre o 

nível de formação.  

 

4.3.4 Perfil geral dos professores-alunos após a conclusão do curso de formação 

         no período de Agosto a outubro de 2012 

 

É importante apresentar as informações atuais sobre o nível de formação dos 

professores egressos do curso de formação, para uma melhor compreensão sobre a trajetória 

desses docentes alguns anos após a formação. Segundo Nóvoa (1999) a formação é um 

processo permanente que se prolonga por toda a carreira do professor. Ainda nesse item 

apresentar-se-á os dados de cada turma separadamente, para evidenciar as especificidades de 

cada grupo, que embora tenham vivenciado o processo de formação na mesma instituição, 

apresentam particularidades. São dados representativos, pois foram extraídos dos 

questionários que foram respondidos por 63%  dos docentes sujeitos dessa investigação.  

 

Gráfico 10 – Percentual de professores-alunos que cursaram ou estavam cursando a pós-

graduação no momento da pesquisa, turma 01 
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Fonte: dados extraídos dos questionários  respondidos pelos professores-alunos da turma 01. 
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A maioria dos professores-alunos da turma 01 cursou ou está cursando pós-graduação 

após a formação inicial, e há uma professora que está ilustrada no percentual de 3% dos 

docentes consultados através dos questionários, que cursou mestrado em educação em outro 

país da América do Sul. É importante aludir que os professores da turma 01 concluíram sua 

formação em nível superior em 2001, já são 11 (onze) anos de formação concluída, entende-

se que o fator “tempo” colabora para nessa turma se tenha um total de 87% dos docentes com 

cursos de pós-graduação concluídos e/ou em andamento. 

A passagem pelo curso de formação provavelmente, possibilitou aos professores 

aspirações profissionais que os conduziram aos cursos de pós-graduação. Parafraseando 

Dubar (2005), ao passar pela formação, os professores-alunos dispõem de modelos de 

identificação social da profissão que colaboram para se definirem também enquanto 

profissionais. As aspirações de crescimento profissional em algumas situações, “nascem” 

ainda no processo de formação inicial que permite as projeções de futuro eficazes para a ação 

profissional docente bem sucedida. 

 

Gráfico 11 – Percentual de professores-alunos que cursaram ou estavam cursando pós-

graduação no momento da pesquisa, turma 02  

 

 

Fonte: dados extraídos dos questionários respondidos pelos professores-alunos da turma 01. 

 

Os índices presentes na turma 02, se comparados aos índices da turma 01, revelam um 

número menor de professores que estão cursando ou que já cursaram especialização após a 

formação inicial, porém é necessário levar em conta que os professores da turma 02 têm 

menos tempo de conclusão do curso superior, faz 05 (cinco) anos que os professores-alunos 

da turma 02 concluíram a licenciatura em Pedagogia.  
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Os cursos de especialização que foram indicados pelos os docentes pesquisados nas 

duas turmas, através do preenchimento dos 61 (sessenta e um) questionários, estão 

discriminados no quadro a seguir: 

 

Quadro 04 - Cursos de Especialização indicados pelos professores-alunos das 

turmas 01 e 02 

 

 

Cursos de Especialização 

 

Número de professores que cursaram ou estão 

cursando 

Curso de especialização em educação infantil 16 

Curso de especialização em psicopedagogia 10 

Curso de especialização em docência no ensino 

superior no contexto do semiárido 

06 

Curso de especialização em gestão escolar 09 

Curso de especialização em educação, cultura e 

contextualidade 

01 

Curso de especialização em Atendimento 

Educacional Especializado – AEE 

08 

Curso de especialização em alfabetização 02 

Curso de especialização em neuropsicologia 06 

Curso de especialização em educação ambiental e 

sustentabilidade 

01 

Curso de especialização em metodologia do ensino 

de história 

01 

Curso de especialização em metodologia do ensino 

da língua portuguesa 

01 

Curso de Especialização em Educação Profissional 

Integrada à Educação Básica na modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos – CEPROEJA 

03 

Curso de especialização em educação do campo 01 

Fonte: dados extraídos dos questionários respondidos pelos professores das turmas 01 e 02. 

 

Dos cursos acima elencados é necessário esclarecer que dos 61 (sessenta e um) 

professores entrevistados nas duas turmas, 07 (sete) professores-alunos já cursaram 02 (duas) 

especializações e 05 (cinco) professores-alunos já cursaram 03 (três) cursos de especialização 

cada um. Os temas dos cursos de especialização, apresentam uma relação direta com o 
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trabalho desenvolvido pelos docentes em suas atividades no magistério. No sub-item 4.3.5 a 

seguir, onde será abordada a atuação profissional dos professores-alunos serão apresentados 

dados que revelam um índice significativo de professores em direção escolar, coordenação 

pedagógica, em atividades na área de educação especial, esses dados interagem diretamente 

com as especializações pelas quais  os professores-alunos optaram após a formação na 

licenciatura em pedagogia. 

 

4.3.5 A atuação profissional dos professores-alunos  

 

 Para a organização destes dados foram utilizados os formulários dos questionários 

aplicados com 30 (trinta) sujeitos da turma 01, e 31 (trinta e um) sujeitos da turma 02, e as 

“fichas de contato” dos referidos sujeitos. Tais fichas de contato foram fornecidas pela 

Secretaria Municipal de Educação de Senhor do Bonfim, nelas estão registradas as funções 

ocupadas no ano de 2012 na rede municipal de ensino pelos 97 (noventa e sete) professores-

alunos egressos do curso mencionado anteriormente.   

Reafirmando o que já foi mencionado no sub item 4.2, para cursar Pedagogia no 

Programa Rede UNEB 2000, os professores-alunos tinham que atuar obrigatoriamente, ao 

menos em um turno de trabalho no ensino fundamental da educação básica, pois como se trata 

de um curso intensivo, a carga horária de Estágio Supervisionado era contabilizada na própria 

sala de aula, lócus de trabalho dos professores-alunos.  

Logo, 100% dos sujeitos pesquisados estavam na atividade de docência em sala de 

aula nas séries iniciais do ensino fundamental, durante a formação.  Seguem-se os quadros 

contendo informações sobre os segmentos em que atuavam os professores-alunos no 

momento de ingresso no curso, porém os números ilustrados no quadro 6 abaixo são 

correspondentes apenas ao número de docentes que participaram da aplicação do 

questionário, houve alguns casos de professores que atuavam em segmentos diferentes nos 

dois turnos de trabalho. 
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Quadro 05 - Atuação profissional dos professores-alunos das turmas 01 e 02 no 

momento de ingresso no curso por segmento de ensino 

 

Segmento de atuação profissional em docência Número de professores-alunos 

Ciclo Básico (1º, 2º e 3º anos do Ensino 

Fundamental) 

30 

4º Ano do Ensino Fundamental 11 

5º Ano do Ensino Fundamental 11 

Educação de Jovens e Adultos 10 

Turma multisseriada (1º ao 5º ano) 5 

Fonte: dados extraídos dos questionários respondidos por professores-alunos das turmas 01 e 02. 

 

 Um dos pontos em relação à significação do curso, mais presente nas narrativas das 

entrevistas que serão apresentadas mais adiante, e em respostas ao questionário respondido 

pelos professores-alunos, foi a potencialização da relação teoria e prática mediada pela 

formação em exercício. Os professores apresentam como sendo um ponto forte da formação o 

fato de estarem concomitantemente na formação e atuando na docência em sala de aula. 

Porém, foram detectados problemas e limitações na metodologia de como foi 

oferecida a formação por conta da excessiva jornada de trabalho dos professores-alunos. 

Assim, concebe-se que esse aspecto é consequência das políticas neoliberais que promovem 

processos de formação docente de forma aligeirada, revelando um interesse maior  em 

fornecer bons índices para os mecanismos internacionais. 

Reafirma-se o que diz Imbernón,  

 

Não podemos separar a formação do contexto de trabalho, porque nos enganaríamos 
em nosso discurso. Ou seja, tudo o que se explica não serve para todos nem se aplica 
a todos os lugares. O contexto condicionará as práticas formadoras, bem como sua 
repercussão nos professores, e, sem dúvida na inovação e na mudança.(2010, p.09) 

  

A relação com o trabalho é elemento fundamental numa formação para professores 

que já trazem uma trajetória profissional, a identidade é construída e modificada pelo 

trabalho, (TARDIF, 2000), os anseios por um curso de licenciatura para professores que 

advém da educação básica, muitos com um histórico de atuação como professores leigos no 

início de carreira, apresentam uma expectativa muito voltada para a fundamentação e 

orientação teórica de suas práticas, e nesse aspecto os professores-alunos do curso de 

Pedagogia do Programa Rede UNEB 2000 sentiram-se contemplados. 
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E nos dias atuais, passados 11 (onze) e/ou 05 (cinco) após a formação, como está 

configurada a atuação profissional desses professores-alunos? Eles permanecem atuando nos 

mesmos segmentos? Quais outros percursos de atuação profissional lhes foram possibilitados 

mediante a titulação de pedagogos e pedagogas? Ou ainda, até que ponto pode-se afirmar que 

a formação interferiu e interfere nos percursos profissionais e identitários dos professores-

alunos, hoje não mais na condição de alunos, mas em alguns casos até na condição de 

ensinantes de futuros professores? 

Os gráficos 12 e 13 a seguir colaboram para uma breve reflexão sobre as questões 

pontuadas, porém ao longo de todo esse capítulo essas questões estarão em discussão diante 

da complexidade e de outras variáveis que as circundam. 

 

Gráfico 12 – Áreas de atuação profissional dos professores-alunos no momento da 

pesquisa, turma 1 (ano de ingresso no curso 1999) 

 
Fonte: dados extraídos das fichas de contatos dos docentes cedidas pela Secretaria Municipal de Educação de 
Senhor do Bonfim.  

Gráfico 13 - Áreas de atuação profissional dos professores-alunos no momento da 

pesquisa, turma 02 (ano de ingresso no curso 2002) 

 
Fonte: dados extraídos das fichas de contatos dos docentes cedidas pela Secretaria Municipal de Educação de 

Senhor do Bonfim. 
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Os gráficos acima revelam que do total de 97 (noventa e sete) concluintes das duas 

turmas que passaram pelo programa, atualmente, estão em funções de direção escolar e 

coordenação pedagógica 61 (sessenta e um) professores, 32 (trinta e dois) estão em atividades 

de sala de aula e 04 (quatro) em outras funções.  Embora a formação em Pedagogia do 

programa Rede UNEB 2000, seja com a habilitação para as séries iniciais do ensino 

fundamental, os professores formados em Pedagogia passam a assumir funções que são 

atividades de domínio profissional dos pedagogos.  

 

Ao meu ver, a Pedagogia ocupa-se, de fato, dos processos educativos, métodos,  
maneiras de ensinar, mas antes disso ela tem um significado bem mais amplo, bem 
mais globalizante. Ela é um campo de conhecimentos  sobre a problemática 
educativa na sua totalidade e historicidade e, ao mesmo tempo, uma diretriz 
orientadora da ação educativa. O pedagógico refere-se a finalidades da ação 
educativa, implicando objetivos sócio-políticos a partir dos quais se estabelecem 
formas organizativas e metodológicas da ação educativa. (LIBÂNEO, 2010, p. 29)  

 

Diante dos dados apresentados já é possível afirmar que a identidade profissional 

desses sujeitos se modificou qualitativamente, agora passam a assumir também a identidade 

de “pedagogos” e a atuação desses sujeitos se amplia para espaços que extrapolam o exercício 

da docência, eles passam a assumir funções de orientação, supervisão e acompanhamento dos 

seus próprios colegas de docência. Algumas dessas funções apresentam como fator 

condicional para assunção a formação em Pedagogia, como afirmaram alguns professores já 

que após a aprovação do plano de carreira docente da rede municipal de ensino da cidade 

pesquisada, as atividades de direção escolar e coordenação pedagógica passaram a ser espaços 

exclusivos de atuação dos pedagogos, e são ocupados em sua maioria por docentes egressos 

do curso de Pedagogia do Programa Rede UNEB 2000.  

 

4.4 OS SENTIDOS SOBRE A FORMAÇÃO E A IDENTIDADE DOCENTE ATRAVÉS DOS   

      QUESTIONÁRIOS 

 

 Embora o questionário seja um instrumento da pesquisa quantitativa, permite também 

o uso de questões abertas em que os sujeitos possam expressar compreensões sobre o objeto 

apresentado nas questões pré-elaboradas pelo pesquisador (SIENA, 2007). Logo, na estrutura 

do questionário semiaberto entregue aos professores-alunos houve questões abertas 

relacionadas à imagem profissional que estes sujeitos constroem de si mesmos articulada à 

passagem pelo curso de formação que compõe o campo desse estudo.  
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 A partir da compilação das respostas apresentadas nos 61 (sessenta e um) 

questionários, foram reunidas as que apresentavam conteúdos próximos ou exatamente iguais 

sendo organizadas em forma de unidades de sentido expressas em “conceitos-chave” e 

apresentadas nos quadros 07 e 08, das turmas 01 e 02, respectivamente. 

 

Quadro 06 - Quem sou eu profissionalmente após a formação em Pedagogia no 

Programa Rede UNEB 2000? Turma 01 

 

Sentidos apresentados nas respostas dos 

professores 

Número de vezes que o sentido expresso surge 

nas respostas  

Um profissional que tem a competência teórica 

de sua prática 

10 

Um profissional com uma visão mais ampla de 

educação (práticas inovadoras) 

08 

Mais seguro e autônomo 05 

Um profissional “despertado” para a aquisição 

de conhecimentos 

04 

Um profissional mais comprometido 03 

Um profissional com a autoestima elevada 02 

Um profissional mais crítico 01 

Fonte: formulários do questionário semiaberto, respondidos por professores-alunos pesquisados.  

  

Quadro 07 - Quem sou eu profissionalmente após a formação em Pedagogia no 

Programa Rede UNEB 2000? Turma 02 

 

Sentidos apresentados nas respostas dos 

professores 

Número de vezes que o sentido expresso surge 

nas respostas  

Um profissional com uma visão mais ampla de 

educação (práticas inovadoras) 

11 

Um profissional que tem a competência teórica 

de sua prática 

11 

Um profissional “despertado” para a busca de 

novos conhecimentos e para o crescimento 

profissional 

04 

Mais seguro e autônomo 03 

Um profissional mais crítico 01 

Fonte: questionário semiaberto, respondido pelos professores-alunos pesquisados.  
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Nas respostas dos questionários sobre a imagem profissional, há elementos comuns às 

duas turmas, e os índices de respostas são muito próximos, e há sentidos que aparecem em 

uma turma, porém na outra não, como ocorreu com os sentidos de um profissional com 

autoestima elevada e um profissional mais comprometido que só apareceram nas respostas da 

turma 01. Mesmo concebendo que apenas as respostas dos 61 (sessenta e um) professores não 

contemplam a totalidade dos elementos que traduzem fielmente a imagem profissional que os 

egressos do curso de formação têm sobre si, pode-se perceber que os dados conduzem à 

apreensão de alguns significados mais específicos de cada turma que serão mais bem 

aprofundados mediante a interpretação das narrativas nas entrevistas.  

Para a maioria dos professores-alunos envolvidos no questionário, a imagem 

profissional é marcada pela “teoria que orienta a prática,” agora eles se veem dotados de um 

saber “teórico”, “acadêmico” que legitima as suas práticas. A formação no curso é apontada 

como um importante espaço que promoveu a dialogicidade entre teoria e prática, é o que se 

constatará nas interpretações das entrevistas nos subitens seguintes.   

Os professores apresentam uma imagem de si e de sua prática a partir da relação 

dialética que a formação acadêmica pode proporcionar ao docente que já exercia a prática da 

profissão antes mesmo de uma formação “específica” em nível superior. Os professores 

demonstram em suas respostas o que afirma Pimenta  “Mas a prática não fala por si mesma. 

Exige uma relação teórica com ela. Nega-se, portanto, uma concepção empirista da prática. 

[...] Ou seja, teoria e prática são indissociáveis como práxis.”(2006, p. 93). 

Aliada a concepção de que a formação proporcionou uma postura profissional 

marcada pela “práxis,” observa-se nos quadros acima que entre os sentidos mais apresentados 

pelos professores-alunos está “a visão mais ampla de educação com a adoção de práticas 

inovadoras” neste sentido está implícito também o embasamento teórico que provoca no 

sujeito uma compreensão que vai além da atividade empírica. 

Ainda observando-se os quadros 07 e 08, a imagem de um “profissional mais seguro e 

mais autônomo” está entre o terceiro e o quarto elemento mais apontado pelos professores-

alunos. Na realidade, o que se pode compreender é que todos os quatro primeiros aspectos 

levantados pelos professores-alunos das duas turmas relacionam-se ao “saberes disciplinares e 

os saberes pedagógicos” (TARDIF, 2007) construídos ao longo da formação, pois a medida 

que se apropriam e desenvolvem reflexões sobre esses saberes, os professores-alunos 

assumem uma postura mais autônoma e segura em seu cotidiano de trabalho, posicionando-se 

com maior “propriedade’ diante das situações que se depara no seu lócus de trabalho. 
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Todavia será reservado um espaço para discussões mais aprofundadas sobre a imagem 

profissional docente dos sujeitos pesquisados a partir da análise interpretativa das entrevistas, 

Para tanto, no subitem a seguir, apresenta-se uma descrição detalhada sobre os entrevistados e 

as condições para a realização da entrevista, pautando-se nos “moldes” da Entrevista 

Compreensiva.  

    

4.5  O PERFIL GERAL DOS PROFESSORES-ALUNOS ENTREVISTADOS 

 

No contato direto e interativo com os sujeitos na pesquisa de campo, o método da 

Entrevista Compreensiva (KAUFMAN, 1996; SILVA, 2006)  associado à própria atividade 

analítica interpretativa e aos estudos teóricos que são referência para esta pesquisa, foram 

importantes meios para a compreensão sobre a construção da identidade dos docentes.  A 

Entrevista Compreensiva foi um método de fundamental importância para que a aproximação 

com os sujeitos e a interpretação dos sentidos por eles emitidos viesse trazer os elementos 

essenciais para uma compreensão que atendesse à complexidade que envolve as leituras que 

cada sujeito faz de si próprio, seja no plano profissional, seja no plano pessoal. 

No momento de escolha dos 10 (dez) professores-alunos egressos que seriam 

entrevistados utilizou-se de alguns critérios, já citados no capítulo 3. Foram critérios que 

colaboraram para que a entrevista pudesse apresentar as diferentes perspectivas 

compreensivas sobre a identidade docente articulada com a passagem pela formação através 

do programa Rede UNEB 2000, a partir do plano social em que cada um dos entrevistados 

está envolvido. Foram então selecionados 04 (quatro) professores que estão na função de 

direção escolar; 02 (dois) professores que atuam na função de coordenação pedagógica; 02 

(dois) professores que permanecem desde a conclusão do curso em atividade de sala de aula; 

02 (duas) professoras que atuam na Educação especial30, totalizando 10 (dez sujeitos). 

 Também foi critério de inclusão a escolha de docentes que, além dos condicionantes 

apresentados, tivessem atuado como “professores leigos” no início da carreira. Do grupo 

acima apresentado, 04 (quatro) desses professores chegaram a atuar como professores leigos. 

E ainda foi utilizado como critério a seleção de 01 (um) um docente que além de estar no 

cargo direção escolar, também é presidente de um órgão de representação política da 

categoria docente na rede municipal de ensino.  

                                                           
30 O contexto em que se compreende a atividade na “educação especial” das docentes entrevistadas, refere-se ao 
trabalho que existe na rede municipal de ensino de Senhor do Bonfim nas salas de recursos, que são ambientes 
equipados e adaptados para o atendimento e acompanhamento de alunos que apresentem deficiências  diversas.  
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A escolha de sujeitos que atendiam os critérios apontados acima contribuiu para que 

fossem entrecruzados olhares e sentidos construídos a partir de singularidades advindas de 

lugares distintos, o que enriquece a análise, pelo fato de se apresentar visões diferentes e 

pontos comuns a partir da leitura de docentes que demonstram suas compreensões sobre a 

identidade docente, a partir do “olhar” que advém da sala de aula, da gestão escolar, da 

coordenação pedagógica, do líder sindical e da atuação com a educação especial. 

Seguindo o processo metodológico da Entrevista Compreensiva (SILVA, 2006), 

contribuindo para uma maior aproximação do leitor com o grupo de entrevistados e com a 

situação em que ocorreram as entrevistas, apresenta-se a seguir o “quadro dos entrevistados”, 

no qual são descritos os perfis dos entrevistados e alguns aspectos sobre as condições reais em 

que se deu o processo de interação com os professores selecionados para a entrevista. 
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Quadro nº 08 - Perfil geral dos professores-alunos Entrevistados (turma 1 e turma 2) 

 

Nº Nome 
(fictício) 

Turma Sexo Estado Civil Tempo de 
Atuação na 
Educação 

Situação 
Profissional 
em 2012 

Grau de formação 
em 2012 

Grau de formação 
antes do Curso de 
Pedagogia 

Realização da 
entrevista 

01 Acácia Turma 01 
(1999) 

FEM. Casada (mãe).   13 anos. Atualmente tem dois 
empregos e trabalha 
os três turnos como 
coordenadora 
pedagógica. 

Especialização  Nível médio com 
habilitação para o 
magistério 

Na residência no 
turno vespertino. 

02 Açucena Turma 01 
(1999) 

FEM. Viúva (mãe)  14 anos. Atualmente trabalha 
dois turnos na 
educação especial 
fazendo atendimento 
educacional 
especializado. 

Especialização em 
Atendimento Educacional 
Especializado. 

Nível médio com 
habilitação para o 
magistério. 

No local de 
trabalho no turno 
matutino. 

03 Hortênsia Turma 01 
(1999) 

FEM. Casada, (mãe e avó)  15 anos. Atualmente é 
Técnica de Projetos 
da Secretaria 
Municipal de 
Educação em sua 
cidade. 

Especialização em Gestão 
Educacional. 

Nível médio com 
habilitação para o 
magistério 

Entrevista 
realizada no 
local de trabalho 
no turno 
vespertino. 

04 Íris Turma 01 
(1999) 

FEM. Casada (mãe).  14 anos. Atualmente trabalha 
três turnos, em dois 
turnos atua na 
educação especial 
com atendimento 
especializado e um 
turno está em sala de 
aula na educação 
básica. 

 
Especialização em 
Psicopedagogia e 
Psicanálise. 

 
Ensino Médio com 
habilitação em 
Técnico em 
Administração de 
Empresas. 

 
Entrevista no 
local de trabalho 
no turno 
matutino. 

05 Margarida Turma 01 
(1999) 

FEM. Casada (mãe).  15 anos  Está atuando em sala 
de aula nos três 
turnos, em um turno 
trabalha em outra 
cidade. Atuação na 
Educação Básica. 

 
Especialização 

Nível médio com 
habilitação para o 
magistério. 

Entrevista 
realizada a noite, 
na escola onde 
trabalha, durante 
o horário do 
intervalo. 

06 Crisântemo Turma 02 
(2002) 

MAS. Casado (pai).  15 anos. Atualmente é vice-
diretor escolar nos 
dois turnos. É 
presidente de uma 

Especialização em 
Educação 
Profissionalizante de 
Jovens e Adultos. 

Nível Médio com 
habilitação em 
Técnico em 
Contabilidade. 

Entrevista 
realizada na 
residência no 
horário de 
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associação 
representativa da 
categoria docente na 
cidade onde mora. 

almoço. 

07 Gardênia Turma 02 
(2002) 

FEM. Casada(mãe).  15 anos. Atualmente é 
diretora numa 
escola de educação 
infantil, atuando em 
dois turnos. 

Especialização em 
Educação Infantil. 

Nível médio com 
habilitação para o 
magistério. 

Entrevista no 
local de 
trabalho no 
turno matutino. 

08 Girassol Turma 02 
(2002) 

MAS. Casado e pai.  14 anos. Atualmente é diretor 
escolar e atua dois 
turnos. 

Especialização. Ensino Médio 
Técnico em 
Contabilidade. 

Entrevista no 
local de trabalho 
no turno 
matutino. 

09 Lírio Turma 02 
(2002) 

MAS. Casado(pai e avô) 
 

27 anos Trabalha dois turnos. 
Atualmente é diretor 
escolar. 

Especialização em Gestão 
Escolar. 

Nível Médio 
Formação Geral. 

Entrevista 
realizada na 
escola, no turno 
matutino. 

10 Rosa Turma 02 
(2002) 

FEM. Casada (mãe).  19 anos Trabalha três turnos. 
Está atuando em sala 
de aula e na área de 
educação especial  

Especialização em 
Educação Especial. 

Nível médio com 
habilitação para o 
magistério. 

Entrevista 
realizada a noite, 
na escola onde 
trabalha, durante 
o horário do 
intervalo. 
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4.6 AS RELAÇÕES IDENTITÁRIAS SOB A PERSPECTIVA DOS PROFESSORES-    

      ALUNOS DO PROGRAMA UNEB 2000: A VOZ DOS ENTREVISTADOS  
 

A partir desta seção busca-se um estreitamento que se segue após a visão de conjunto 

apresentada nos subitens anteriores para uma “leitura” sobre a identidade profissional nas 

narrativas de um grupo menor de atores (MINAYO, 2011).  

A escuta individual das narrativas dos professores-alunos colabora para que se tenha 

uma compreensão sobre a construção e a (re) construção das identidades mediante a imagem 

que cada um constrói de si que também reflete a imagem do outro sobre si, e ainda permite 

uma compreensão que transcende a visão determinista do contexto sobre o processo de 

construção identitária dos sujeitos, pois as particularidades das “histórias” de cada um e de 

cada uma interferem nas relações que estabelecem com o seu meio de trabalho, com a sua 

formação e ainda com a trajetória de vida que irá constituir a partir do momento da formação.  

 

Como ator (tomado como tal), cada um possui certa “definição da situação” em que 
está inserido. Essa definição inclui uma maneira de se definir a si próprio e de 
definir os outros. Ela recorre a categorias que podem ter origens diversas e toma a 
forma de argumentos que implicam interesses e valores, posições e 
posicionamentos.[...] Essas autodefinições de atores, em um contexto dado, não são 
estritamente determinadas pelo próprio contexto. Cada um dos atores tem uma 
história, um passado que também pesa em suas identidades de ator. (DUBAR, 2005, 
p. XIX) 

. 

Todavia reconhece-se que a complexidade que envolve o tema identidade não será 

explorada em todas as suas dimensões, pois se tratará de uma análise interpretativa sob uma 

das dimensões dos estudos sobre identidade, a dimensão explorada é a da identidade 

profissional articulada a um processo de formação continuada de docentes.  

O olhar lançado a partir deste ponto centra-se nas falas dos entrevistados sempre no 

intuito de entender como o processo de construção da identidade de professores da rede 

municipal de ensino de Senhor do Bonfim se relaciona com a trajetória na profissão após o 

curso de formação em pedagogia através do Programa Rede UNEB 2000.   

Tecer-se-á uma “rede” de sentidos subtraídos das narrativas do grupo entrevistado a 

partir do procedimento de análise interpretativa (KAUFMAN, 1996; SILVA, 2006) 

conduzido pela construção dos “planos evolutivos” que constam no apêndice E. Os relatos 

dos docentes foram fontes essenciais para uma compreensão maior sobre o processo de 

construção e (re)construção da identidade profissional dos professores-alunos que cursaram 

Pedagogia no Programa Rede UNEB 2000. “Quando se consegue coletá-los, esses “relatos de 

vida” são fontes extremamente ricas para o sociólogo (assim como para o antropólogo, para o 
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psicólogo clínico, para o historiador...). Mas é preciso analisá-los e interpretá-los.”  (DUBAR, 

2005, p. XXIII)  

 

4.6.1 A entrada na profissão: a condição de “Professor leigo,” a identificação com a     

         profissão e as  dificuldades no início da carreira  

 

A entrada na profissão foi o marco de partida para a apreensão dos sentidos das 

narrativas dos sujeitos na entrevista. Ao relatarem sobre como começaram suas vidas 

profissionais enquanto docentes, um fato chamou atenção: alguns docentes iniciaram a 

carreira sem ter a formação, relatavam que entraram na profissão por acaso e por um equívoco 

quanto à vaga ofertada num concurso da Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim no ano de 

1998, que era uma vaga para “regente auxiliar”. Alguns professores-alunos que iniciaram a 

carreira como “regentes auxiliares” afirmaram que desconheciam que essa função fosse 

compreender o exercício da docência na condição de “professores leigos”. 

A professora Íris, que cursou o programa na primeira turma, e tinha como formação 

anterior ao curso superior a formação profissionalizante de Técnica em Contabilidade 

integrada ao Ensino Médio, afirmou que naquele momento atuava como “professora regente 

auxiliar”, nomenclatura da função ocupada por professores leigos, evidencia que a professora 

começou a se identificar com a profissão e construir sua identidade docente desde o momento 

que se deparou com a sala de aula em suas primeiras experiências como professora leiga na 

rede municipal de ensino. 

 

Enfim, numa sala de aula, turma multisseriada, lembro como hoje, lá na Fazenda 
Maravilha, que é a minha paixão, realmente foi, acho que a maior experiência foi 
estar na sala de aula, numa sala multisseriada. Pra mim, foi uma experiência, assim... 
Pra minha profissão, eu me reconheci professora nesse momento lá. (Professora-
aluna Íris, grifo nosso) 

 

Ao afirmar que se reconheceu professora em suas primeiras experiências de sala de aula, a 

professora Íris evidencia que a socialização profissional, em seu caso específico, se deu no 

“choque” do contato direto com um lócus de trabalho para o qual a mesma não havia sido 

capacitada. Mas, por um equívoco na inscrição para o processo seletivo de um concurso 

público municipal acabou entrando na profissão sem uma intencionalidade direta para assumir 

a função docente.    
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Bem, foi um processo seletivo, foi um concurso. Porque, na verdade, eu não fiz o 
concurso para professor, eu fiz para regente auxiliar na época. E aí, todos os regentes 
foram para uma sala de aula, colocados em sala de aula. Em um primeiro momento 
eu falei: “Meu Deus! O que eu vou fazer dentro de uma sala de aula!”. Porque até 
então, eu pensei que fosse pra ajudar o professor, ajudar na secretaria, ajudar na 
escola, enfim. (Professora-aluna Íris) 
 

    Evidencia-se nessa condição um dos aspectos da precarização da carreira docente, 

quando o próprio poder público municipal, num concurso público abre vagas específicas para 

“regentes auxiliares” que se traduzia na admissão de pessoas com formação mínima até o 

Ensino Fundamental Completo para atuarem na condição de “professores leigos” no ano de 

1999, período em que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/1996 

orientava, no artigo 62, que a formação mínima para o exercício da profissão docente deveria 

ser de nível superior na modalidade de licenciatura do curso Normal Superior.   

Interpreta-se a opção do poder público em fomentar a ampliação do número de 

professores leigos no quadro do magistério da rede municipal, através da oferta de vagas no 

concurso público de 1998 para professores na categoria de “regentes auxiliares” como meio 

de redução de gastos com a “folha de pagamento” do corpo docente, visto que o salário dos 

“regentes auxiliares” era muito inferior ao salário dos professores que apresentavam formação 

em nível médio, pois, segundo dados cedidos pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura 

Municipal no ano de 1999, o salário referente à carga horária de 20 (vinte) horas semanais dos 

professores “regentes auxiliares” era correspondente ao salário mínimo da época, 

aproximadamente R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) e o salário correspondente a 20 (vinte) 

horas semanais dos professores com nível médio era de aproximadamente R$ 315,00 

(trezentos e quinze reais), essa disparidade salarial era ainda maior se comparada ao salário 

dos professores que apresentavam a formação em nível superior. 

Inicialmente essa ação pode ser interpretada como um ato de grande desvalorização 

profissional da carreira docente e como um ato em dissonância com o que normatizava a Lei 

de Diretrizes e Bases 9394/1996, mas e o “olhar de dentro”? Como os próprios docentes 

sujeitos que sofreram a ação, que acabaram adentrando na profissão docente por conta de um 

ato “desregulado” do poder público em oferecer vagas num concurso público para professores 

leigos em pleno período de efetivação da LDB 9394/1996, compreendem esse fato? 

A melhor formar de ilustrar essa “visão” é trazendo as falas de alguns professores 

entrevistados que passaram pela formação em nível superior no Programa Rede UNEB 2000, 

e que se encontravam na condição de “professores leigos” no momento anterior ao curso. 
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Olha, veja só! Quando eu comecei eu disse: “Meu Deus, como é que eu vou estar na 
sala de aula, se eu não tenho uma formação de Magistério, como é que eu vou 
trabalhar?”. Então, assim, a única experiência que eu tinha, que eu tinha uma filha, 
como eu a ensinava... Ela tinha as atividades, e eu sempre ia buscando. Então, eu 
disse: “É por aqui o caminho”. E aí vieram as formações. De quatorze anos pra trás, 
há quatorze anos pra hoje, eu me vi, eu me vejo hoje. Eu disse: “Gente, eu acredito 
na educação. Eu acredito que muita coisa vai melhorar, não a nível de Brasil, mas a 
nível mundial, a partir da educação”. Até porque, dentro desses quatorze anos eu 
poderia ter mudado, migrado para uma outra profissão. Não é? Então, assim, ver a 
professora [Íris] há quatorze anos atrás pra essa agora, eu vejo que muita coisa 
mudou a respeito de que, antes a gente ia com o conteúdo. Eu digo a gente, eu, [Íris], 
a gente pegava o que estava ali, levava pra uma sala. Às vezes, eu dizia: “Meu Deus! 
Essa sala é multisseriada, como é que vou trabalhar, como é que vou organizar  
isso?”. E aí, dentro daquela sala você começa a observar que você tem várias 
maneiras de trabalhar em uma sala multisseriada. E eu percebi que quando eu 
traçava algo que quando eu ia pesquisar, ia buscar, tinha muito a ver com o que eu 
estava desenvolvendo dentro da minha turma. Então, mudei muito, daquela 
professora que tinha muita coisa mecânica, era muita coisa que só passava conteúdo. 
E, hoje, não, hoje eu me vejo muito mais aberta. E eu sou apaixonada, gosto de ser, 
gosto de ser professora! Quando perguntam: “Não, eu estou no cargo de 
coordenação, mas eu sou professora”. Hoje eu sou professora, e sou apaixonada pela 
educação. Tanto é que eu tenho três especializações, estou fazendo a quarta[..] ( 
Professora-aluna Íris, grifo nosso) 

 

Observa-se também a fala do Professor Crisântemo, um dos entrevistados que foi 

“professor leigo” no início da carreira, ao evidenciar em seu relato que se sente realizado 

profissionalmente mesmo tendo adentrado na profissão docente sem a formação específica.   

Mas, é válido ressaltar que no momento do ingresso desse docente no curso de 

Pedagogia, ele já havia participado de outro programa de formação para professores leigos 

chamado de “Pró-leigos”, oferecido pela Secretaria Estadual de Educação, curso este que 

habilitava os docentes com a formação em nível médio com habilitação em magistério. 

Tratava-se, também, de um curso de caráter intensivo e, segundo relatos desse mesmo 

professor, as aulas aconteciam nos finais de semana, aos sábado nos turnos matutino e 

vespertino e em alguns domingos. 

 

É... a minha formação é... formação geral, né, preparação para o vestibular, e não 
tinha o mínimo, né, do preparo pedagógico pra assumir uma sala de aula. Nunca 
tinha pensado antes em ser um professor. [...] É, primeiramente, antes de participar 
do curso da...UNEB 2000, eu participei de um curso para os professores leigos, 
chamado Pró-leigos, né, no ano de 2000, se não me falha a memória, 2002, que 
também foi um curso que, assim, que abriu bastante a minha visão em relação ao 
aluno, em relação ao que é aprender, o que é ensinar. [...] Ser professor, pra mim, 
significa ser alguém que...contribui para a transformação de vidas. É ser alguém que, 
que...ajuda as outras pessoas a enxergarem o mundo com maior 
amplitude.(Professor-aluno Crisântemo) 
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Entre os dez professores entrevistados, 04 (quatro) professores não tiveram a formação 

em magistério antes de ingressar na profissão, dentre eles o professor Girassol trouxe o 

seguinte relato sobre os momentos iniciais na profissão docente. 

 

Bem, eu iniciei no ano de, se não me falha a memória, acho que em 98,  como 
professor leigo, a minha formação não era..., como eu não tinha magistério e tive o 
convite para ir pra sala de aula . Aceitei o convite. E a partir daí nós fizemos o 
primeiro curso que eu fiz de formação, foi no colégio estadual como professor 
mesmo e terminei a formação e logo em seguida dei início à faculdade.[..] Quando 
iniciei a profissão foi temeroso. Não tinha experiência e a partir do momento que eu 
passei a exercer a função de docente, eu comecei a me apaixonar. Não sei se é pelo 
fato de já ter gostado muito de criança e eu acho que professor é umas das profissões 
mais importantes que nós temos. Pena que não é valorizada, né, o suficiente como 
deveria ser. (Professor-aluno Girassol, grifo nosso) 

 

 As falas dos professores apresentam um viés que pode conduzir a outra compreensão 

sobre a atuação de professores leigos. Como uma atuação que proporciona um importante 

espaço de socialização profissional, o que possibilitou o desenvolvimento de uma identidade 

docente antes mesmo da passagem pelo processo de formação inicial. Nas falas dos três 

professores encontra-se a afirmação de que “se apaixonaram” pela profissão, mesmo não 

tendo a formação anterior, e em alguns casos não havia a pretensão inicial de escolher a 

profissão docente. Estes professores se fizeram professores mediante as experiências com o 

trabalho. “Em termos sociológicos, pode-se dizer que o trabalho modifica a identidade do 

trabalhador, [...] Trabalhar não é exclusivamente transformar um objeto ou situação em uma 

outra coisa, é também transformar a si mesmo em e pelo trabalho.” (DUBAR, 1992, 1994 

apud TARDIF, 2000, p.209).  

Observe-se o posicionamento do professor-aluno Lírio, ao ilustrar sua iniciação no 

magistério por acaso, ou ainda de forma não planejada e sem a formação específica para a 

atividade. Porém, o mesmo revela que a relação com o trabalho estabeleceu uma identificação 

tal com o magistério que atualmente não consegue “se ver” fazendo outra atividade:  

  

Não foi bem a vontade. [...] eu fiz um teste de segundo grau, contabilidade, entrei e 
por brincadeira aí já vai hoje está com vinte e sete anos... Rapaz no início eu achava 
que não significava nada, mas hoje em dia vale tudo pra mim. Porque tenho um 
ofício. [...] Não volto no tempo não, não volto.  De jeito nenhum porque ser 
professor pra mim hoje é tudo. É minha vida já são vinte e sete anos. Eu trabalhei 
como tecelão, fui tecelão, fui operário da Eternit, descobri na, na, na, na [se 
emocionou] profissão de professor a minha vida. Me dedico a ser professor. 
(professor-aluno Lírio) 
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 O professor-aluno Lírio enfrenta atualmente sérios problemas de saúde, observa-se 

que o fato de estar doente e perto de se aposentar contribuem mais ainda para que o professor 

faça uma análise sobre sua profissão e a sua “vida pessoal” de forma entrelaçada e com uma 

significação muito forte para sua existência, o trabalho aparece na “fala” como sentido maior 

de sua afirmação pessoal. O tempo, a história já vivenciada proporciona a esse professor 

atribuir um significado pessoal a sua profissão que lhe constitui como pessoa. “A estrutura 

temporal da consciência proporciona a historicidade que define a situação de uma pessoa em 

sua vida cotidiana como um todo e lhe permite atribuir, muitas vezes a posteriori, um 

significado e uma direção à sua própria trajetória de vida.” (TARDIF, 2002, p.68) 

No caso desses professores o processo de integração ao grupo ocupacional do 

magistério, se inicia ainda na condição de “leigos”, pode-se afirmar que os saberes da 

experiência tácita do fazer docente foi o que constituiu o primeiro momento da construção da 

identidade profissional desses professores. O que ocorre nesse caso específico é o movimento 

inverso do processo ‘tradicional’ de socialização profissional, pois este acontece antes mesmo 

da formação inicial para a profissão. Porém, ambos os professores apresentam em suas falas 

que a formação profissional (re) significa o trabalho docente e colabora para a afirmação 

social da identidade profissional docente: a professora Íris destaca em sua fala “hoje eu sou 

professora”, o professor Crisântemo declara que a formação transformou qualitativamente sua 

prática.  

Diante disso se afirma que alguns saberes profissionais docentes adquiridos na 

formação universitária contribuem para a valorização social do trabalho docente. Os próprios 

sujeitos entrevistados relatam que a formação em nível superior contribui para um melhor 

reconhecimento profissional nos seus ambientes sociais.  

 

[...] um trabalho socialmente reconhecido, realizado por um grupo de profissionais 
específicos, que possuem uma formação longa e especializada (geralmente de nível 
universitário ou equivalente) e que atuam num território profissional relativamente 
bem protegido: não ensina quem quer; é necessária uma permissão, um 
credenciamento, um atestado, etc. (TARDIF e LESSARD, 2005, p.42).  

 

Porém, entre os demais entrevistados que tiveram a formação em Magistério antes do 

exercício profissional houve um elemento muito presente nas narrativas, trata-se da questão 

da identificação com a profissão docente desde a infância. As professoras-alunas Rosa e 

Acácia declaram que a entrada na profissão se deu como vocação. 
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Eu acho que eu nasci professora, neh? Eu acho que eu nasci com essa vocação, neh? 
[...] Não tem como falar de professor sem eu me emocionar. (Professora-aluna 
Rosa).  
Adorava ser professora. Brincava de ser professora. Então quando surgiu o primeiro 
concurso eu já fiz estágio remunerado quando me formei e ai quando surgiu o 
concurso na Prefeitura eu fiz, e aí exerci a profissão. (Professora-aluna Acácia).   

 

As professoras externalizam que desde a infância se identificavam com a profissão. 

Nessa interpretação é pertinente apontar que as referências próximas, seja no seio familiar e 

no contexto social da “época” em que viveram seus primeiros processos de socialização estas 

incorporaram um habitus que influenciou a definição pessoal pela profissão docente, 

possivelmente o que se entende por vocação pode ser também interpretado como identificação 

profissional proporcionada pelo habitus em que estão inseridos.  

Bourdieu (1987) em sua definição sobre habitus refere-se ao conjunto de esquemas de 

percepção e de ação originários das condutas e pensamentos do sujeito que funciona como 

uma estrutura estruturante, que gera e organiza práticas e representações que podem 

objetivamente ser adaptadas a um objetivo orquestrado coletivamente.   

Ainda nessa perspectiva a vocação pela profissão também é externalizada como um 

intento em prosseguir com o “sonho” dos pais. Como a realização de um desejo dos pais, ou 

ainda a reprodução da atividade que a mãe já exercia, essa questão também aparece atrelada 

ao contexto da classe social.  

Outra questão a ser colocada é que o processo de socialização primária, que ocorre no 

seio familiar e nas primeiras experiências escolares como estudante, são elementos marcantes 

e constituidores da identidade do sujeito. É interessante perceber a influência dos pais sobre a 

decisão profissional dos sujeitos pesquisados.  
 

Então eu gosto de ser professora, mas o que me despertou a ser professora é que 
minha mãe era professora, mas professora leiga. E meu pai não era alfabetizado, mas 
ele tinha um sonho de ser... De aprender a ler, mas ele não conseguia ler porque ele 
era assim, trabalhador rural, trabalhava muito e tal ele não teve tanto interesse neh? 
Então eu fui nesse interesse do sonho do meu pai pra realização da filha que deu a 
idealização do pai. Não me identificava como professora assim, tanto é que eu fiz 
um curso Técnico de Contabilidade, porque eu queria essa área financeira neh? Mas 
depois que eu prestei o concurso que comecei a exercer a profissão do magistério eu 
me identifiquei, pois eu tinha também a formação em magistério no nível médio. 
(Professora-aluna Açucena) 

 

Bem, esse é um desejo que veio desde pequena. Eu tinha um sonho, era um sonho, 
pra mim, ser professora. Mesmo porque, assim, eu fico muito emocionada quando 
eu falo disso, porque minha mãe, analfabeta, meu pai... [se emocionou e chorou] E, 
assim, pra mim era uma honra eles terem uma filha professora. Pra eles era o sonho 
deles, e um desejo meu pra realizar o sonho deles, porque eles sonhavam em ter uma 
filha professora. (Professora-aluna Gardênia) 
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Segundo Dubar (2005) o habitus não é essencialmente a cultura do grupo social de 

origem mas a orientação da descendência, a identificação antecipada a um grupo referência 

cujas condições sociais não são as da família ou do grupo de origem, é exatamente isso que se 

pode observar na narrativa de Gardênia, seus pais eram analfabetos mas tinham um grupo 

referência com o qual se identificavam, viam na profissão docente um grupo referência para a 

formação profissional de sua filha. 

Os professores-alunos também apontaram as dificuldades sofridas no início de 

carreira. Cada professor passa por dificuldades diferentes no início da carreira, mas algumas 

são comuns a todos os iniciantes do magistério. Porém, para cada pessoa há um viés que pesa 

mais no momento de refletir sobre esse período inicial no exercício de uma profissão. Nas 

entrevistas foi possível identificar dificuldades no início da carreira que se originam em 

campos diferentes como por exemplo: há dificuldades que estão relacionadas à estrutura 

precária da escola; há dificuldades relacionadas ao contexto social em que a escola está 

inserida que oferece risco e insegurança à integridade física e psicológica do profissional; há 

dificuldades relacionadas ao modelo machista sexista de relação familiar a que a professora 

pertence, em ter que enfrentar os conflitos para manter o papel de provedora do lar, esposa 

atenciosa e cuidadora do marido e filhos conciliando o trabalho e os estudos.  E, para aqueles 

que eram professores leigos nesse período inicial, apresenta-se o fator da inexistência da 

formação de qualquer natureza para atuação do magistério. 

Nas falas a seguir podem ser identificadas três dimensões de dificuldades enfrentadas 

no início de carreira na profissão docente. Inicialmente na fala de Açucena apresenta-se a 

dimensão de gênero atrelada a uma concepção sexista de que a mulher além de trabalhar fora 

deveria assumir integralmente as tarefas do lar. A segunda dimensão está voltada a 

precariedade das condições para o trabalho docente na rede municipal de ensino da cidade de 

Senhor do Bonfim no final da década de 1990. E a terceira dimensão voltada ao despreparo 

pedagógico dos professores “regentes auxiliares”. 
 

O início da carreira foi um pouco difícil porque eu já era casada neh? Recém-casada, 
eu tinha um marido que ele, ele era assim, como é que se diz, meio que 
incompreensivo nesse sentido de mulher trabalhar fora neh? Então quando eu fiz o 
concurso, foi um pouquinho difícil pela questão de você conciliar casa e trabalho. E 
filhos neh? Porque eu também tinha filhos, mas a minha mãe tomava conta das 
crianças pra eu trabalhar. [...] Então eu teria assim um horário pra sair de casa e pra 
retornar. Então quando eu saía, eu já tinha aquela vida de deixar casa arrumada, 
comida pronta e aí marido chega e a mulher não tá pra botar comida na mesa, e aí 
começam as brigas neh? Houve assim a questão do transporte, a gente convive 
muito com homens, colegas de profissão e colegas que nos auxiliam como apoio 
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neh? Então essa questão foi muito difícil neh? Mas deu pra contornar. Assim 
muito... Um pouco sofrido, mas eu não desisti neh? De assumir esse cargo de 
professora. (Professora-aluna Açucena) 
 

Porque eu iniciei e as escolas não tinham cadeiras pras crianças sentarem, não tinha 
o material didático suficiente, a gente ficava guardando os pedaços de lápis pra que 
os alunos tivessem no outro dia o lápis pra escrever. Merenda, a merenda que tinha, 
não existia aquela merenda que hoje as nossas escolas, os nossos alunos recebem. 
Então, foi muita dificuldade. Então, mesmo passando por todas essas dificuldades, 
nunca passou na minha mente em desistir de ser professora. (Professora-aluna 
Hortência) 
 

Foi um pouco difícil. Foi muito difícil. Assim, traumático não foi não porque dessa 
parte até hoje e se tivesse sido um trauma não teria prosseguido neh. [...]Era noite 
então quem fazia matrícula era o professor. Quem abria a escola era o professor, não 
tinha vigia, não tinha merendeira. Não tinha nada.  E a escola era num bairro 
periférico muito perigoso na época que era a [...]. Então assim, eu passei por muitas 
dificuldades lá. Então tinha alunos com revolver, alunos que atiravam pedra. Então 
assim, na época foi muito tumultuado. Era época das gangues em Bonfim, mas eu 
não baixei a cabeça não. Fiquei lá e trabalhei lá durante 9 anos. (Professora-aluna 
Acácia) 

 

Mesmo diante do quadro apresentado ao falar sobre as dificuldades do início da 

carreira as professoras-alunas Açucena, Hortência e Acácia demonstram uma segurança sobre 

a escolha profissional ao apresentarem a certeza de que mesmo diante de tais intempéries 

permaneceram com convicção na profissão. 

Todavia, há um elemento interessante a ser observado, as três professoras citadas 

acima passaram pela formação inicial no curso de Nível Médio com Habilitação em 

Magistério. Ou seja, a formação profissional inicial promoveu um espaço de socialização 

profissional antes de atuarem como docentes o que pode ter promovido a segurança em 

permanecer na profissão mesmo em condições de trabalho precárias. Outro fator que pode ser 

aduzido é a falta de opção profissional no contexto social em que viviam, numa cidade do 

interior baiano que não apresentava muitas opções profissionais que lhes assegurassem 

condições aceitáveis de sobrevivência.  

 Em relação à terceira dimensão observe-se a fala a seguir: 

 

Eu tive bastante dificuldades né, inclusive assim, é, todos os dias eu pensava em 
desistir. Porque não tinha, né, um preparo pedagógico... pra assumir uma sala de 
aula, e também não sabia como lidar com, com os alunos, né, diante da 
complexidade que é assumir uma sala de aula. (Professor-aluno Crisântemo) 

  

Para os professores que iniciaram a carreira na condição de “leigos”, as dificuldades 

apresentam-se somadas ao despreparo técnico-pedagógico, pois exercer a atividade docente 
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num contexto de precariedade somado a este fator torna a situação ainda mais “delicada,” 

como se pode perceber através da fala do professor Crisântemo, destacada acima.    

 

4.6.2 A relação entre a formação em Pedagogia no Programa Rede UNEB 2000 e a 

identidade docente: os “sentidos” das vozes dos professores-alunos 

 

Não somente através das entrevistas, mas também a partir dos gráficos 12 e 13, 

observam-se indicativos significativos de professores que após a formação em Pedagogia no 

Programa Rede UNEB 2000, passaram a assumir funções de atuação como pedagogo, sendo 

que a maioria está atuando em outras atividades que não a atividade docente em sala de aula.  

De acordo com Dubar (2005) as categorias sociais de trabalho, emprego e formação 

constituem áreas centrais da identificação social dos indivíduos. Estudos apontam que desde a 

década de 1970 a relação entre formação e emprego tornou-se mais direta ocupando um papel 

mais importante nos processos identitários.  “A formação se tornou um componente cada vez 

mais valorizado não somente do acesso aos empregos, mas também das trajetórias de 

emprego e de saída de emprego.” (idem. p.146). É interessante perceber como a formação em 

nível superior dos professores que passaram pelo programa Rede UNEB 2000, influenciou 

suas trajetórias de emprego (aqui entendido como função no âmbito da carreira de 

magistério), pois um percentual significativo dos sujeitos passou assumir funções de “status 

mais elevado” dentro da categoria docente, após a conclusão da formação. Os dados 

revelaram que a maioria deles estavam, no momento da pesquisa, inseridos em atividades de 

direção escolar e coordenação pedagógica. Além disso, do universo de 97 (noventa e sete) 

professores pesquisados encontramos quatro atuando na docência do ensino superior. 

Veja-se na fala da professora Íris: 

 
Eu vejo que a identidade se reconstitui e se constitui também, porque, você entra de 
uma maneira e você sai de uma outra, né? Até porque eu vejo que com toda a 
experiência levada, ou a boa ou a ruim ela irá servir pra alguma coisa. Então, assim, 
quando eu comecei na rede UNEB, eu não sabia que depois as portas iriam abrir, 
né? Alargou muito. (Professora-aluna Íris) 

 

A professora Rosa traz uma declaração que revela um aspecto da valorização 

profissional que está atrelada à formação em nível superior ao indicar a questão das melhorias 

salariais contempladas no Plano de Carreira mediante a mudança de nível por titulação.  
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Assim, em termos de valorização do profissional, neh? A gente se sente mais 
valorizada por conta das gratificações que a gente aumenta, tanto na Rede Municipal 
que eu faço parte, como na Rede Estadual também. (Professora Rosa)  

 

No encontro com os sujeitos e na escuta compreensiva aos seus relatos valoriza-se o 

lugar de onde cada sujeito fala, e infere-se que esse fator pode provocar leituras diferenciadas 

sobre uma mesma realidade, a noção de membro do grupo profissional docente pode ser 

interpretada nas análises sobre a constituição identitária desses sujeitos de forma diferenciada 

a partir da função que cada um ocupa atualmente.   

Segundo Coulon: 

Tornar-se membro é filiar-se a um grupo ou instituição, o que requer um domínio 
progressivo da linguagem institucional comum. Essa filiação apoia-se na 
particularidade de cada um, sua maneira singular de se ‘debater com o mundo,  de 
‘estar no mundo’ nas instituições sociais da vida cotidiana. (19995, p. 159) 

  

Dessa forma, alguns dos docentes, agora com a formação em nível superior em 

Pedagogia, filiam-se ao grupo dos gestores escolares, é mais uma dimensão identitária que se 

constitui. Por exemplo, foi possível detectar que o docente que atua em função de direção 

apresenta uma leitura marcada pelas exigências que a função requer, em controlar e fiscalizar 

o rendimento do trabalho dos professores das instituições em que trabalham. 

Um aspecto claramente observado nas falas dos sujeitos que atuam na função de 

direção escolar em relação à identidade docente articulada à formação é que estes tiveram 

uma preocupação em citar que a formação não necessariamente modifica ou transforma a 

prática de alguns professores que passaram pelo programa.  

Segundo Coulon (1995), uma vez filiados a um grupo, os membros conhecem o 

implícito de suas condutas que passam a ser regimentadas por rotinas inscritas em suas 

práticas sociais. O fato de estarem assumindo um cargo de direção escolar conduz estes 

sujeitos a lançarem um “olhar” de supervisão sobre as condutas profissionais dos seus 

colegas, há também um viés de compreensão pautada na função administrativa do “olhar” 

sobre as práticas dos seus colegas de trabalho, quando em alguns momentos durante as 

entrevistas os professores que atualmente assumem direção de escolas apontam questões de 

comprometimento e assiduidade no trabalho docente de alguns professores que participaram 

da formação em Pedagogia na mesma turma, essa visão possivelmente não ocorreria se os 

mesmos estivessem na condição de “pares” atuando juntos em sala de aula. Veja-se o que 

declaram Hortência e Lírio, ambos ocupam funções de direção. 
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A maior parte mudou seu comportamento em relação ao campo de visão voltado 
para o conhecimento, voltado para fazer a comparação entre a prática e a teoria[...]. 
Então, na realidade foi um 1%  dessa turma que o comportamento não mudou em 
relação à questão de teoria e prática.(Professora-aluna Hortênsia) 

 

Varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que estão no curso e podem até fazer 
mestrado mas não mudam seu comportamento de trabalho em sala de aula [...] se 
você entra no curso simplesmente para ganhar dinheiro... Esse negócio depende da 
pessoa, é a pessoa que decide se vai mudar ou não, é da pessoa. (Professor-aluno 
Lírio) 

 

 A fala do professor Lírio apresenta uma compreensão permeada pelas experiências que 

este professor tem vivenciado na condição de diretor escolar, e conduz uma reflexão de que a 

identidade profissional docente é construída a partir de várias outras dimensões. Além do 

processo de formação, o próprio lócus de trabalho, o tempo de atuação na profissão e os seus 

demais espaços de atuação social interagem e lhe constituem enquanto sujeito profissional. 

 

Se uma pessoa ensina durante trinta anos, ela não faz simplesmente alguma coisa, 
ela faz também alguma coisa de si mesma: sua identidade carrega as marcas de sua 
própria atividade, e uma boa parte de sua existência é caracterizada por sua atuação 
profissional. [...] Ora, se o trabalho modifica o trabalhador e sua identidade, 
modifica também, sempre com o passar do tempo, o seu “saber trabalhar”. De fato, 
em toda ocupação, o tempo surge como um fator importante para compreender os 
saberes dos trabalhadores, na medida em que trabalhar remete a aprender a trabalhar, 
ou seja, a dominar progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho: 
“a vida é breve, a arte é longa”, diz o provérbio.(TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 
211) 

 

Dessa forma, um importante aspecto emerge das falas dos entrevistados e revela 

outros desdobramentos vinculados à formação quando refletimos sobre a identidade docente: 

a elevação da autoestima dos docentes que passaram pela formação em Pedagogia através do 

Programa Rede UNEB 2000. Esse foi um aspecto recorrente nas falas dos entrevistados o que 

possibilitou apontar como elemento condutor dessa unidade de sentido. 

 

A valorização... primeiro a valorização da autoestima, neh? Assim, autoestima da 
gente, neh? A gente se sente assim no patamar mais equiparado. A gente sabe que a 
gente vive assim, numa sociedade assim preconceituosa, neh? Muita gente diz 
assim: Ah você tem um curso superior... Neh? Tem uma professora aqui que ela 
ainda não tem o curso superior. (Professora-aluna Rosa) 
 
Por incrível que pareça você muda até o seu visual. Porque a sua autoestima ela 
tende a aumentar, porque você não está estacionado, você está no processo de 
aprendizagem, as suas ideias mudam também, porque são várias interrogações, 
quando você assiste a aula, quando você discute com outros colegas, com o 
professor que traz o conhecimento.(Professora-aluna Gardênia) 
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A formação elevou da autoestima dos professores em várias dimensões identitárias, 

tanto na dimensão pessoal, quanto na social e na profissional. A maioria dos docentes 

entrevistados declarara que já havia tentado ingressar na universidade através do vestibular 

regular e não havia conseguido. A oferta de um curso exclusivo para docentes lhes 

proporcionou o acesso ao ensino superior, elevando assim a autoestima. O fato de obterem a 

titulação de professores com nível superior significou a legitimação de sua atividade 

profissional. O sentimento apresentado é que sua atividade se torna reconhecida socialmente 

após a formação em nível superior. 

Diante do sentimento demonstrado nas falas a seguir, observa-se que a identidade 

profissional é questionada socialmente por não possuírem a formação em nível superior. 

 

Um dia vocês verão que eu vou ser que nem vocês professores formados. Porque eu 
sou um professor, mas infelizmente não tenho a credencial pra ser um professor. 
Não sou habilitado. Mas se Deus quiser vou ser habilitado. (Professor-aluno Lírio). 

 

O professor Lírio atuava como docente, mas, não se sentia membro legitimado da 

categoria docente. “Tornamo-nos membros quando somos capazes de basear nossa ação nas 

‘evidências’ da organização social considerada e nos servimos delas como se fossem sistemas 

operadores de nossa prática.” (COULON, 1995, p. 161). O fato de não ter tido a formação 

específica para o trabalho docente antes da atuação no magistério, o conduzia a ter a 

necessidade de comprovar, de evidenciar que poderia ser capaz de desenvolver a prática 

docente. A fala da professora Acácia reafirma o sentido da legitimação da profissão por meio 

da formação em nível superior:  

 

Eu sou uma professora qualificada. Então agora eu posso abrir a boca. É como se 
antes as pessoas falassem, mas talvez não fossem ouvidas ou então tivessem receio 
de falar, neh? Por não terem uma formação realmente. (Professora-aluna Acácia) 

 

  Os professores buscam na “qualificação” através da formação em nível superior, o 

domínio das habilidades demandadas pelo grupo profissional, assim como por sua 

comunidade. Ainda reportando-se a noção de membro a partir dos estudos de Coulon (1995), 

observa-se, na fala elaborada por Acácia, que há uma necessidade de se demonstrar uma 

competência, um efeito social de reconhecimento enquanto membro do grupo profissional do 

magistério. “Não basta acreditar que nos tornamos membros; é preciso igualmente, mostrar 

competência em exibir nossas características, manifestando que fazemos parte do grupo.” 

(COULON, 1995, p. 162). 
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Quando Acácia afirma que “falavam, mas, não eram ouvidos pelas pessoas” reafirma-

se a ideia de que competência não pode ser reduzida ao aspecto individual. “Se os indivíduos 

devem mostrar o que sabem, esse (re)conhecimento é estabelecido pelos outros.” (COULON, 

1995, p. 163). 

Torna-se de relevante importância aduzir elementos colhidos nas narrativas que 

demonstram que a formação proporcionou aos professores-alunos novas posturas e 

concepções sobre o processo de ensino, o que altera diretamente a identidade profissional 

docente. 

De acordo com a fala de Margarida, e ainda de outros professores-alunos 

entrevistados, o trabalho docente se altera de forma qualitativa a partir do curso de formação 

em pedagogia. Para Margarida a formação lhe concedeu conhecimentos que norteavam sua 

prática alfabetizadora, demonstra também que a formação lhe concedeu maior embasamento 

teórico, o que, consequentemente, passou a direcionar uma prática norteada por objetivos 

claros e melhor definida. Esse elemento foi fator que contribuiu para a legitimação social de 

sua identidade docente. 

 

Antes do curso eu era muito insegura.[...] Eu não tinha uma formação, nem tinha 
experiência de alfabetização. E a gente... Éramos todas assim, na escola que eu 
trabalhava. E nós trocávamos assim apenas tarefas, mas a gente não sabia qual era a 
finalidade daquela tarefa. Para que ia servir? Qual a dificuldade daquele aluno? 
Aquela tarefa ia contribuir para a superação de qual dificuldade na alfabetização? 
Ficava fazendo as coisas sem saber por que estava fazendo. Aí no ano seguinte veio 
a oportunidade de fazer. E eu também já tinha feito vestibular, eh, uma vez, não 
tinha conseguido. Então, para mim foi uma oportunidade única. (Professora-aluna 
Margarida) 
 
Então o curso de pedagogia, pra mim, foi bastante proveitoso, porque ali eu 
consegui, é, enxergar melhor como funciona...né, como se dá o processo de 
aprendizagem, como entender melhor, é, o aluno, né, como me comportar diante de 
determinadas situações em sala de aula, é, como interagir, pra fazer com que meu 
aluno tivesse um, um sucesso na sua aprendizagem. (Professor-aluno Crisântemo) 
 
Aumentou, assim, a questão da visão em relação à determinadas situações que a 
gente vivenciava na escola com nossos alunos. Nós estudamos profundamente a 
questão da Emília Ferreiro, de Ana Teberosky, pra gente ter o conhecimento de 
como é que as crianças aprendem. (Professora-aluna Hortência) 

 

Nos depoimentos acima, os docentes afirmam que após a formação, tornaram-se 

profissionais com domínio teórico específico para a docência. Essa é a perspectiva dos 

sujeitos, a confirmação sobre esse possível domínio teórico demandaria um outra 

investigação, com critérios específicos para que se podesse alcançar tal constatação. 
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Porém o que se observa nessas afirmações é que, mais uma vez, os professores-alunos 

estão mobilizados em exibir suas competências profissionais mediante a experiência obtida no 

curso de formação em nível superior. Pois esse é um comportamento que pode ser articulado à 

noção de membro construída pelos sujeitos. 

 Mesmo em se tratando de uma profissão que se ampara na área das ciências humanas, 

a profissão docente demanda saberes técnicos que possibilitarão uma prática produtiva no 

intuito de que o processo de ensino ocorra com êxito. Segundo Tardif (2002), o 

profissionalismo impõe o domínio do conhecimento profissional disciplinar que geralmente é 

transmitido na universidade. Nesse contexto os professores-alunos, mesmo já possuindo 

inúmeros saberes profissionais construídos em outros espaços e contextos de sua prática e de 

sua formação anterior ao curso de nível superior, veem na academia a legitimação do seu 

“saber-fazer”.  

Alguns professores relataram que tinham um comportamento extremamente 

tradicional antes de passar pela formação, há relatos de um docente que ainda fazia uso da 

palmatória, instrumento utilizado desde o século XVIII para “disciplinar” através de agressão 

física os alunos que não obtivessem êxito nas tarefas de sala de aula.   

Todavia, o professor-aluno alegou que por não ter tido uma formação específica para o 

magistério acabava reproduzindo o que viveu em seu período de formação escolar inicial. Ele 

afirmou que modificou seu comportamento em relação à disciplina dos alunos a partir dos 

conhecimentos adquiridos nos vários cursos de formação pelos quais passou, mas o curso de 

Pedagogia aparece em sua fala como sendo o curso que mais lhe proporcionou contribuições 

para essa mudança de postura diante da densidade teórico-prática que o curso apresentava.  

O docente considera a formação através do Programa Rede UNEB 2000, como aquela 

que mais contribuiu para a transformação positiva de sua prática e para a construção de uma 

nova postura em sala de aula, uma postura mais humanizada e mais consciente dos objetivos 

que norteiam a prática pedagógica.    

 

Modificou muito. Olha como a lei permitia, há mais de vinte anos atrás, você podia 
bater no aluno. Eu dei muito cascudo em aluno, dei muita palmada em aluno, 
naquela época. Mas, era assim, eu tinha passado por isso e a gente estava 
internalizado. [...] Mas, então, na verdade, o curso de pedagogia fez com que abrisse 
a mente. Já não penso como antes. Agora eu sei que tenho que respeitar o aluno. 
Você aprende... passa de aprendente à ensinante. (Professor-aluno Lírio) 

 

Há nos relatos dos professores uma afirmação de que a formação contribuiu para uma 

maior criticidade dos docentes em seu trabalho, houve um fortalecimento do engajamento 
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político, observe-se a fala da professora-aluna Hortência, “Eu me tornei muito ousada, passei 

a ter mais ousadia para me posicionar na escola, nas reuniões pedagógicas.” 

Sobre esse aspecto, os entrevistados falam que passaram a conhecer melhor seus 

direitos, ganharam “ousadia” para apontar problemas educacionais em seus contextos, já se 

sentiam melhor preparados para dialogar também sobre elementos teóricos-pedagógicos, 

numa condição de menor dependência frente ao suporte da “orientação pedagógica externa”. 

Vê-se, nos depoimentos, que essa ‘ousadia’ advinha do fato de sentirem-se dotados de 

conhecimentos que lhes possibilitavam maior “autonomia” em suas práticas pedagógicas. 

Essas questões evidenciam-se nos fragmentos das falas a seguir.  

 

É, acredito que...quando você passa a ter um curso de, de formação superior...é, você 
não, não é mais a mesma pessoa...é, no sentido de que você passa a enxergar 
algumas coisas que você não enxergava antes...né, você passar a entender algumas 
coisas que, antes, você talvez não entendia ou tinha dificuldade em entender. E 
assim, com relação a, a minha identidade, eu acredito que o [Crisântemo], é...antes, 
né, era alguém, assim, mais recatado, mais tímido, é, alguém bastante inseguro...e 
depois, né, eu consegui superar muitos das minhas, muitas das minhas limitações, 
né, e coisas que ainda prossigo...para tentar superar, mas, que assim, me deu maior 
autonomia, né, coragem, determinação, para enfrentar os problemas. (Professor-
aluno Crisântemo) 
 
Eu fiquei mais, assim, segura das coisas. Eh... em determinadas coisas... Essa 
questão de direitos, né? Do cidadão. Eu acho que o curso deu esse impacto porque a 
gente era muito direcionado... olhava só pra uma direção e o curso ele nos abre 
várias possibilidades, vários olhares [...] (Professora-aluna Hortência) 
 
Porque os professores quando enxergaram o mundo, o mundo neh? Ah e aí passaram 
a lutar pelos seus direitos, participar das reuniões. Quando tinha reunião de 
coordenação, todo mundo denunciava o que estava errado, dava opinião. Então era 
como que se receber o diploma daqui a um ano ou dois lhe desse uma, fosse um 
escudo. Agora eu posso falar porque estou me qualificando. Eu agora vou ser 
pedagogo neh? “Eu me tornei muito ousada, passei a ter mais ousadia para me 
posicionar na escola, nas reuniões pedagógicas.” (Professora-aluna Acácia) 

 

Segundo Contreras (2002) a competência profissional advinda da formação 

proporciona valores morais e políticos às situações e ações profissionais dos professores seja 

para atuar pedagogicamente em sala de aula ou em outros contextos, como em reuniões de 

planejamento. 

A possibilidade de interação na relação teoria e prática foi mais um impacto da 

formação. Na própria proposta curricular da formação há um número significativo de 

disciplinas sobre metodologias de diversas áreas do conhecimento em que atuam os 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, e cada uma dessas disciplinas tinha uma 

carga horária reservada para créditos práticos que deveriam ser computados a partir do 

desenvolvimento de atividades direcionadas para o lócus de trabalho dos professores-alunos.  
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Segundo Tardif: “O trabalho – como toda práxis – exige, por conseguinte, um sujeito 

do trabalho, isto é um ator que utiliza, mobiliza e produz os saberes do seu trabalho (2002, 

p.236)”.  

Os saberes da experiência estavam muito restritos a um saber tácito e à reprodução de 

práticas anteriores, o curso proporcionou a sistematização de novos saberes e concepções que 

criaram um contexto favorável à (re)significação da prática pedagógica dos docentes.  

 

Então o curso de pedagogia da UNEB 2000 foi bastante proveitoso, ainda mais 
porque, é, além da teoria que você vê no curso normal [regular], no curso de, da 
UNEB 2000 você fazia relação teoria e prática, porque... a gente estudava, nós 
estudávamos pela manhã, e a noite...é, e a tarde iria pra sala de aula, então...o que a 
gente aprendia, no mesmo dia a gente colocava em prática. (Professor-aluno 
Crisântemo) 
 

Nós levávamos os problemas e os professores das metodologias também iam nos 
visitar. Aí davam sugestões e depois a gente sentava com eles nas rodas de conversa 
nas salas e também nas apresentações dos seminários que a gente... eles escolhiam 
temas ligados à nossa prática. Aí a gente, como eu já falei, era um laboratório de 
amostras. (Professora-aluna Margarida) 

 

O curso de formação utilizou-se das práticas e das experiências dos professores-alunos 

como conteúdo formativo permeado pela teorização acadêmica, porém observa-se que, nesse 

processo, houve limitações e dificuldades que foram enfrentadas de modo especifico por cada 

professor-aluno.  

Houve o problema em conciliar as tarefas da formação com as tarefas regulares do 

trabalho de sala de aula, os problemas de ordem pessoal no convívio familiar, os problemas de 

ordem estrutural evidenciados na precariedade em que se dava o trabalho, como foi relatado 

por alguns dos docentes, enfim havia uma relação entre as atividades acadêmicas das 

disciplinas metodológicas com as práticas de sala de aula dos professores alunos, permeadas 

por outros fatores que também interferiam na formação e no trabalho desses sujeitos.   

Pimenta afirma que, 

 

O saber docente não é formado apenas da prática, sendo também nutrido pelas 
teorias da educação. Dessa forma, a teoria tem importância fundamental na 
formação dos docentes, pois dota os sujeitos de variados pontos de vista para uma 
ação contextualizada, oferecendo perspectivas de análise para que os professores 
compreendam os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si 
próprios como profissionais. (2006, p.24) 

 

A formação docente aqui tratada, diante das narrativas dos professores-alunos 

entrevistados também provocou impactos na vida intelectual e por conseguinte na vida 
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acadêmica do grupo analisado. Em alguns casos, os professores tiveram que rever seus 

comportamentos referentes a questões de assiduidade e disciplina no desempenho, tanto das 

atividades demandadas pelo espaço acadêmico da formação quanto nas suas atividades e 

responsabilidades enquanto professores das séries iniciais na Educação Básica. 

 

Mas eu lembro que o impacto maior, que até hoje eu ainda guardo, foi o impacto das 
minhas colegas, [...] que esse curso foi um curso, assim, muito disciplinar. Eles não 
botavam, não colocavam a gente expulso, mas nós éramos convidadas a se 
distanciar, a se afastar do curso, se por um acaso você não cumprisse com os 
horários determinados, com a frequência diária e com as apresentações que eles 
exigiram na questão da grade. (Professora-aluna Hortência) 

 

Novas configurações identitárias no “ser professor” através da nova condição “de ser 

aluno” se construíram na formação. Esse aspecto se denota pela frequência com que os 

professores-alunos relatam a necessidade de terem uma postura mais disciplinada quanto às 

obrigações acadêmicas, como regularidade de frequência no curso, entrega e apresentação de 

trabalhos respeitando os prazos, pontualidade, a insegurança de serem avaliados. 

Possivelmente essas questões tenham causado tamanha estranheza aos professores-alunos 

pelo afastamento prolongado da condição de alunos e por já terem construído em suas 

posturas uma condição que exige menos rigor e disciplina na condição de professores da rede 

municipal de ensino com crianças dos anos iniciais do ensino fundamental.  

 

Essa questão de nos organizar na hora de apresentarmos os trabalhos, de exigir dos 
nossos alunos também uma organização melhor. De organizarmos o nosso material 
quando fossemos entregar algum diretor, alguma coordenadora. Então tudo que nós 
fizemos no curso, nós pudemos levar pra prática indiscutivelmente. Foi assim 
brilhante. (Professora-aluna Acácia) 
 

Até porque o curso, a primeira turma... eu acho assim, que esse foi... exigiu muito 
mais dessa primeira turma do que as outras seguintes, né? A gente não podia nem 
engravidar! A gente não podia faltar um dia! Eu lembro que teve uma colega que 
passou e não pode fazer a matrícula porque estava grávida e ela não poderia faltar, 
entendeu? Foi muito assim, foi muito rígido, a cobrança foi bem maior. A 
experiência foi tão marcante que foi uma das primeiras turmas a fazer monografia na 
UNEB toda. (Professora-aluna Íris) 

 

 

 

 

 

 



 187 

4.6.2.1 Crise identitária da formação: conflitos sobre a validade do curso 

 

Em virtude do Programa Rede UNEB 2000 ter sido o primeiro curso de formação 

intensiva para graduação em licenciatura de professores nas universidades públicas da Bahia, 

houve algumas  polêmicas e inquietações em torno da implantação do curso, como já citado 

na introdução e na primeira parte do capítulo 4 deste trabalho.  

Assim, nas entrevistas os docentes relatam que sofreram discriminações e preconceitos 

sobre a validade da formação no programa Rede UNEB 2000, principalmente os professores-

alunos da primeira turma. Isso ocasionou um “mal estar” entre os professores-alunos que 

passaram a indagar se o curso seria válido, ou não, para a atuação enquanto pedagogos e 

pedagogas, se poderiam fazer concursos utilizando-se dessa titulação. Essas eram algumas das 

maiores inquietações dos professores-alunos no período de ingresso ao curso. 

O contexto de onde surgem os cursos de formação intensiva para professores, como já 

apresentado no capítulo 1 desta produção, é marcado por um processo de reestruturação 

produtiva que requer melhores índices na qualificação docente (MACEDO, 2008), assim no 

“nascedouro” do Programa Rede UNEB 2000, surgem também inúmeras inquietações sobre 

as reais finalidades do curso, e a identidade profissional a ser desenvolvida pelo próprio curso 

entra em choque com os posicionamentos internos da própria universidade. 

Porém, como se pode observar diante das trajetórias profissionais dos professores-

alunos egressos e das reestruturações realizadas pela universidade no próprio projeto de 

criação do curso, quando na segunda turma aqui pesquisada que teve seu ano de ingresso em 

2002, observou-se que a proposta curricular foi estendida por mais dois semestres e novas 

disciplinas de cunho teórico foram acrescentadas ao curso. Assim, pode-se conceber que o 

curso de Pedagogia do Programa Rede UNEB não se configurou como um curso “aligeirado”, 

pois sua carga horária chega a ser maior que a do curso regular, e os profissionais formados 

através deste programa puderam galgar os mesmos espaços de atuação dos demais 

profissionais que passaram por um curso regular. 

Após o período de mais de 10 (dez) anos que a formação ocorreu os egressos 

entrevistados consideram que a formação oferecida no curso intensivo de Pedagogia no 

Programa Rede UNEB é equivalente à formação que ocorre nos demais cursos de Pedagogia 

regulares da universidade. Diante das trajetórias profissionais que estes conseguiram alcançar 

após a formação, essa afirmação aparece de forma contundente nas falas da professora Acácia 

e do professor Crisântemo a seguir.  
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Eu iria ser igual aos outros pedagogos, ou iria ser menos ou eu iria ser mais? O que 
que eu iria ser? Eu tinha esse medo. Mas ao longo do curso eu fui descobrindo que 
era tão bom quanto os outros neh? Que dependia muito mais da minha atuação. 
Então os grupos eram muito esforçados. O curso não deixou a desejar com o 
professor. [...] Se existe um curso de Pedagogia brilhante “eu” fiz esse curso... existe 
um curso de pedagogia hoje brilhante, se eu dissesse que fiz uma outro curso as 
pessoas acreditam que eu fiz o brilhante, o excepcional, porque existia também esse 
olhar um pouco distorcido... desviado, né? "Ah, fez o Rede UNEB 2000? Será que 
realmente esse professor é competente? Ele veio do Rede UNEB 2000!". Quando 
nós saímos, tinha essa fala das pessoas.(Professora-aluna Acácia) 
 

Só que num primeiro momento, o curso de Pedagogia do normal [o curso de 
pedagogia regular da universidade] estranhou. E houve assim, eh... alunos que 
ficaram eh... indignados. Tanto é que surgiram diversos comentários sobre a 
validade do nosso curso, que não ia ser reconhecido. E aí, eh... gerou até um certo 
pânico, neh, entre nós... Então nós chamávamos o coordenador para dar uma 
explicação.[...] Nada disso. Acho que a capacidade de quem faz o normal, a 
graduação nos quatro anos é a mesma. (Professora-aluna Margarida, grifo nosso) 
 

Porque eles diziam que a gente não tinha entrado pela porta da universidade. A 
gente tinha entrado pelo fundo, ou pelo telhado ou que tínhamos sido jogados de lá 
de cima. E nós participamos de uma seleção neh? Teve todo um processo dentro do 
projeto Rede UNEB 2000, e a gente sofria assim muito preconceito porque eles 
diziam, “a carga horária de vocês é reduzida”.  E a gente provava que a nossa carga 
horária era maior então do que então a deles. Porque a gente tinha a teoria e a prática 
e ao mesmo tempo, e eles se sentiam enciumados no começo neh? (Professora-aluna 
Açucena) 
 

[...] um bom curso de um tempo suficiente pra que a gente pudesse desenvolver as 
capacidades. É claro que não...estamos prontos, e nenhuma ser humano estará 
pronto, nunca, né, enquanto dias de vida tivermos, estaremos progredindo, 
avançando, conhecendo mais, né, colocando o nosso conhecimento, talvez, por terra, 
né, diante de algum curso teórico, diante de algumas situações diferentes que nunca 
vivenciamos anteriormente. Mas assim, mas acredito que o curso da UNEB 2000 foi 
suficiente pra que a gente tivesse uma base melhor para...atuar. (Professor-aluno 
Crisântemo) 

 

Ao se indagar alguns entrevistados a respeito dessa crise identitária profissional gerada 

pelas inquietações em torno da validade da formação, foi questionado se o “mal estar” em 

relação à diferenciação da metodologia de ter cursado um curso superior na modalidade 

intensiva permanece até os dias atuais. Uma das entrevistadas apresenta uma reflexão 

interessante acerca desse aspecto e faz uma “leitura” sobre as impressões atuais a respeito da 

validade do curso atrelando à competência profissional alcançada pelo grupo nos espaços por 

onde atuam. 

Hortênsia diz que o que legitimou a identidade docente dos professores pedagogos 

formados pelo Programa Rede UNEB 2000, foi um processo gradativo que se deu após a 

formação, à medida que os docentes recém formados foram ocupando espaços de atuação na 



 189 

rede municipal de ensino como coordenadores pedagógicos, como diretores escolares, e o fato 

de que as atuações dos colegas podem ser apontadas como experiências exitosas. 

Essa questão pode ser percebida na fala da própria Hortênsia que hoje ocupa um cargo 

importante na Secretaria Municipal de Educação no setor de elaboração e implementação de 

projetos educacionais do MEC; e ainda nos relatos de Gardênia e Girassol, que hoje ocupam o 

cargo de direção escolar. Elas afirmam que o diretor escolar que tem a formação em 

Pedagogia contribui muito mais para a melhoria dos processos pedagógicos da escola, e que 

somente agora que estão nessa condição conseguem compreender melhor o importante papel 

do diretor escolar pedagogo.  

É válido apontar que na rede municipal de ensino até o ano de 2008, os cargos de 

direção, vice-direção e coordenação pedagógica eram ocupados por pessoas em cargos 

comissionados, e que por ocuparem os cargos mediante a indicação política não apresentavam 

formação na área de educação.  Quando foi aprovada a Lei que criou o Plano de Cargos e 

Salários do Magistério em Senhor do Bonfim, é que os cargos mencionados passaram a ser 

ocupados por professores da rede municipal de ensino, que obrigatoriamente tivessem a 

formação em Pedagogia e mediante processo eleitoral realizado nas unidades escolares. Esse 

fato propiciou aos professores que passaram pela formação no programa Rede UNEB 2000, 

maiores possibilidades para virem a ocupar a maioria desses cargos, como já foi apontado 

anteriormente. 

 

4.6.3 O ser professor: as imagens e as compreensões    

 

Ao partir-se para uma investigação que tem a identidade profissional docente no seio 

de sua análise a partir da perspectiva dos próprios professores, torna-se pertinente apreender 

as imagens e compreensões que os professores-alunos egressos do Programa Rede UNEB 

2000 revelam sobre o que significa “ser professor”. Para depois sim, instigar-lhes a fazerem 

essa mesma leitura sobre si mesmos enquanto professores, que trazem, também, em sua 

identidade profissional em construção, as marcas da formação de nível superior em 

Pedagogia.   

A seguir apresentar-se-á os sentidos centrais colhidos das narrativas dos professores-

alunos entrevistados sobre o “ser professor”. 
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4.6.3.1 O professor “uma peça-chave no mundo” 

 

Olha... “Ser professor...” é como eu tenho pensado ultimamente. É uma doação. [...] 
Então, eu acho que quem é professor tem que se doar, eh... ser professor é uma 
doação. E quem é,  é porque se permitiu essa doação e dentro de si e tem assim... um 
afeto pela profissão. Porque se não tivesse não ficava. (Professora-aluna Margarida) 

 

Porque tendo um ofício, descobrir que ser professor é se dedicar ao que tá fazendo, 
se não se dedicar não vale a pena. Por isso eu continuo até hoje. (Professor-aluno 
Lírio)   

 

É possível perceber a visão “sacerdotal” da profissão docente nos fragmentos de fala 

acima em que se explicita que se não houver doação e afeto, ou seja, um apego emocional à 

profissão, o sujeito não permanece nela.  

Observa-se aí, principalmente na fala de Margarida,  que há uma compreensão de que 

a tarefa de “ser professor” no contexto em que a docente vive é difícil e sacrificante, sendo 

assim, pensar a profissão pela perspectiva da “doação” é uma alternativa para conviver com a 

complexidade que a cerca. 

A professora Margarida é mãe de três crianças na faixa etária dos dois aos cinco anos, 

trabalha três turnos, - ela concedeu a entrevista no turno noturno numa das escolas que 

trabalha, pois não dispunha de um outro momento – e ainda atua em dois municípios 

diferentes o que requer que a mesma se desloque mais de quarenta quilômetros diariamente 

para trabalhar. A própria condição de trabalho da professora Margarida revela os motivos que 

a conduzem a essa compreensão de docência como “doação”. Em sua fala, revelou em vários 

momentos que precisa sacrificar a família para dar conta do trabalho.  

 

Assim, eu vejo o professor como uma peça chave no mundo. [...] Porque o professor 
é que dá embasamento pra todas as outras profissões, sem falar que ele tem o poder 
nas mãos de transformar o mundo com o conhecimento, com vivência. Mesmo 
porque, hoje, a sociedade transferiu muita coisa pra educação. Então, a cada dia que 
passa, o professor tem tido uma responsabilidade maior sobre o mundo, sobre a 
sociedade em geral. (Professora-aluna Gardênia) 
 

Pra mim ser professor é algo mágico. Eu não consigo imaginar um professor 
desvinculado assim de uma magia muito grande. De uma paixão muito grande, de 
um envolvimento com as pessoas. É como se fosse o sábio que durante as aulas 
fosse encaminhando as pessoas, direcionando pensamentos. Assim, eu sou 
apaixonada mesmo. Sou apaixonada pela educação e acredito que o professor é 
alguém assim que nunca pode faltar na vida de uma pessoa. São assim... pessoas  
insubstituíveis neh? Mas eu acho que o professor é realmente insubstituível. Tem 
que ter na vida de todas as pessoas. (Professora-aluna Acácia) 
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Mas... ser professor para mim, pessoalmente, é um sentimento muito forte. [...] Eu 
acredito que o papel do professor é uma extensão da casa, certo? Eu acredito que a 
primeira escola é a escola da nossa casa, são os nossos pais. Então o professor, eu 
acredito que ele deve ser o educador, tanto pra vida, é.. profissional do aluno como 
também na vida pessoal, que isso interfere, queira ou não queira na personalidade do 
aluno. A forma como o professor trata as crianças vai definindo a conduta deles, eles 
tem um certo entendimento ali da formação. (Professor-aluno Girassol) 

 

As afirmativas acima revelam uma forte identificação profissional dos entrevistados 

com a docência. O envolvimento, a “paixão” pela profissão, a consciência de que a profissão 

docente é essencial para a sociedade são marcas das falas dos professores-alunos 

entrevistados. A profissão docente, principalmente no Ensino Fundamental da Educação 

Básica proporciona relações interpessoais intensas entre professores e alunos, nessa relação 

não somente os conteúdos intelectivos estão envolvidos, há nessa fase inicial da vida escolar o 

desenvolvimento de aprendizagens atitudinais.  

As narrativas dos professores-alunos confirmam o importante papel do professor na 

construção da identidade dos seus alunos. O professor Girassol fala que o professor também 

educa “para a vida” e que ele poderá até interferir na conduta, na formação dos valores de 

seus alunos. Arroyo reafirma a dimensão valorativa do trabalho docente ao afirmar que, 

"podemos aprender a ler, escrever sozinhos, podemos aprender geografia e a contar sozinhos, 

porém não aprendemos a ser humano sem a relação e o convívio com outros humanos que 

tenham aprendido essa difícil tarefa." (ARROYO, 2009, p. 54). 

Nessa etapa da Educação Básica, o trabalho docente prioriza muito a formação de 

valores na interação com os educandos. Esse contexto torna o trabalho docente ainda mais 

humanizador, há uma relação maior de dependência do aluno para com o professor.  

O professor trabalha diretamente com a formação humana, com questões relacionadas 

à convivência constante com alunos, com pessoas. O professor trabalha com o dinamismo da 

vida, contribui para a formação de pessoas, esse fator é algo preponderante no momento em 

que os docentes pensam sobre o “ser professor”, pois se trata de uma profissão que tem como 

objeto a relação direta com as pessoas, o que traz uma conotação de atividade também 

marcada pelo “afeto”, como afirmou Acácia, pela “magia” e pela “paixão”. Nessa perspectiva 

Tardif afirma que, “o objeto do trabalho dos professores são seres humanos individualizados e 

socializados ao mesmo tempo. As relações que eles estabelecem com seu objeto de trabalho 

são, portanto, relações humanas, relações individuais e sociais ao mesmo tempo.” (2002, 

p.128). 

 

 



 192 

4.6.3.2  Ser professor é proporcionar conhecimento 

 

Ser professora é você dar oportunidade ao aluno de ter o conhecimento. Dele 
aprender. Em diversas situações, a gente respeitar essas situações, contornar diversas 
situações os problemas que se tem, mas em prol da aprendizagem neh? A gente tem 
que ter aquele foco no aprender. (Professora-aluna Açucena) 
 

Então conhecimento e algo que é inerente, ou seja, é algo que precisa estar 
relacionado intimamente com o ser professor.[...] É... o ser professor, na minha 
opinião, né, é algo assim que está bastante relacionado com o conhecimento. O 
professor, embora ele não seja o transmissor do conhecimento, mas ele é alguém que 
precisa ter um determinado nível de conhe... conhecimento, pra que ele possa, é, 
construir, né, o seu próprio conhecimento, hum, em contato com os alunos, e 
também ajudar os alunos na construção dos seus próprios, do seu próprio 
conhecimento.(Professor-aluno Crisântemo) 
 

A relação do professor com o conhecimento é uma relação a vida toda investigativa, 
buscando novos saberes, confrontando novas ideias. [...] Eu acho que o papel do 
professor é ajudar o outro, é conseguir fazer com que aquela outra pessoa abra os 
olhos pra ela se tornar uma pessoa mais cidadão, tomar conhecimento dos seus 
direitos enquanto pessoa. (Professora-aluna Hortência) 

 

Nas narrativas aqui apontadas o papel do professor está mais centrado na tarefa de 

proporcionar conhecimento, mas um conhecimento que além de instruir também prioriza a 

formação de valores para que o educando possa exercer sua cidadania.  O professor é 

apontado como um sujeito que pode produzir saberes e que se torna um referencial para os 

seus alunos.  

Observa-se que cada professor concentra sua imagem sobre a profissão docente 

estabelecendo parâmetros diferentes, porém a imagem de um sujeito que proporciona 

conhecimento é elemento comum na maioria das falas. Isso corrobora para que a identidade 

profissional docente se (re)afirme socialmente como um profissional de relevância para o 

desenvolvimento social. 

A “imagem” do professor apresentada nas narrativas acima, é de um profissional que é 

sujeito de sua ação, que se apropria de conhecimento, o que revela uma compreensão a 

respeito do papel do professor como um profissional que participa ativamente da construção 

cultural da sociedade. Refletindo sobre essa perspectiva do trabalho docente centrado no papel 

de transmissor do saber, Tardif afirma.  

 

A grande importância dessa perspectiva reside no fato de os professores ocuparem, 
na escola, uma posição fundamental em relação ao conjunto dos agentes escolares: 
em seu trabalho cotidiano com os alunos, são eles os principais atores e mediadores 
da cultura e dos saberes escolares. Em suma, é sobre os ombros deles que repousa, 
no fim das contas, a missão educativa da escola. (2002, p.228)  
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4.6.3.3 Ser professor é contribuir  com a transformação do ser humano 

 

Ser professora assim é contribuir, neh? Na minha opinião, no meu conceito ser 
professora é contribuir assim com a transformação do ser humano, neh? Com a 
essência do ser humano. Quer dizer, assim como se fosse... pra mim é como se fosse 
uma religião. Entendeu? É como se fosse uma religião de... Poxa. Eu sou capaz de 
poder conseguir... de transformar aquele ser em outra... em outro ser diferente, de 
estar contribuindo as minhas experiências, de estar buscando as experiências dele, a 
partir do que ele sabe. Então é nesse sentido. Entendeu? De transformação. 
(Professora-aluna Rosa) 

 

Constatou-se também uma visão do professor como um sujeito dotado de “poderes” 

que lhe confere possibilidades de transformação social.  Porém, é necessário pensar que a 

transformação social do sujeito requer um conjunto maior de ações. O trabalho do professor, 

embora seja um trabalho que está intrinsecamente ligado à formação do indivíduo em sua 

dimensão intelectual e atitudinal, onde a formação de valores está centrada, não contempla 

todas as necessidades que esse indivíduo apresenta. 

Acredita-se que essa visão é reflexo dos estudos amplamente divulgados pelas teorias 

reprodutivistas que colocavam a responsabilidade pela transformação social a cargo do 

professor. É fato que o professor tem um papel muito importante na emancipação do sujeito, 

mas diante dos estudos e das discussões atuais em torno da educação é necessário 

compreender que uma verdadeira transformação social requer uma ação estrutural em que a 

educação é compreendida apenas como um dos elementos para tal. 

 Outra questão a ser apontada é a respeito dos limites impostos pelo currículo escolar, 

na maioria das vezes, pré-estabelecido, em que o trabalho do professor acaba sendo 

direcionado a intencionalidades específicas como determinam as diretrizes do sistema de 

ensino em que o profissional docente está inserido, pois segundo Lawn (2001) “a identidade 

dos professores deve ajustar-se à imagem do próprio projeto educativo da nação”. E segundo 

Ball (2004) nos países emergentes as diretrizes de ensino são direcionadas pelas instituições 

financeiras do capital e visam a promoção de uma educação que prioritariamente forme 

trabalhadores eficientes. As questões voltadas à transformação social ficam em segundo 

plano. 

 

4.6.4 A imagem profissional de si 

 

No contato direto com os 10 (dez) sujeitos entrevistados buscou-se trazer a lume as 

compreensões que os professores-egressos apresentavam sobre suas identidades profissionais 
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no momento da investigação. É importante apontar que todos os docentes indicam que a 

passagem pelo curso de formação através do Programa Rede UNEB 2000 foi um marco 

relevante no processo de construção de suas identidades profissionais, os relatos sobre como 

se veem profissionalmente trazem constantes referências à passagem pela formação em nível 

superior no curso de Pedagogia. 

 

Eu acho que ele... Esse curso... A Rede UNEB produziu eh... professores assim, eh... 
afetuosos com a profissão. É como eu te falei. Essa colega que entrou dizendo que 
não gostava de ser professora, hoje ela pensa totalmente o contrário. E eu tenho 
certeza que a Rede UNEB plantou isso. E que eles, os que saíram a grande maioria, 
também saíram semeando, neh? Assim, esse afeto pela profissão.[...] Era uma turma 
muito unida e fortaleceu a nossa identidade enquanto educador. (Professora-aluna 
Hortência) 
 

A [Acácia] antes era uma [Acácia] que sempre quis ser professora e depois do curso 
eu, eu era apaixonada neh? Mas dizem que a paixão dura 2 anos. Talvez tenha sido 2 
anos da Rede UNEB 2000, e depois vira amor neh?. Dizem que se passar de 2 anos 
é amor. Então meu caso com a educação, o caso de ser professora é um caso de 
amor. E quem me fez amar foi a formação no Rede UNEB 2000. Foram os 
professores, foram os colegas que até hoje eu tenho contato. Então eu sou uma 
professora que devo muito a Rede UNEB 2000. E não me vejo fazendo outra coisa, 
a não ser na educação. Gosto muito. (Professora-aluna Acácia) 
 

Bem. Eu mesma a imagem que eu construí a respeito de... eh... da minha posição e 
do que eu escolhi, eu como profissional, foi de uma imagem de autoconfiança, 
principalmente depois da formação, de segurança.  Em relação às outras pessoas, e... 
nas escolas  a gente teve condições de opinar nas reuniões pedagógicas,  de cobrar 
mais das coordenadoras, dos orientadores, da própria comunidade [...] Então, ficou 
melhor para argumentar com a comunidade, para argumentar no Conselho de classe, 
nas reuniões pedagógicas porque a gente tinha embasamento. (Professora-aluna 
Margarida) 

 

Em todas as falas observa-se uma identificação com a profissão, que foi reforçada pela 

formação. Para Margarida, a identidade profissional se “firma” após o curso. Na visão dela, 

mesmo aqueles que não se identificavam com a profissão, que ainda não tinham se definido 

profissionalmente no magistério, passam a assumir uma relação de aceitação da profissão e 

nos seus relatos apresentam um desejo de continuar e de crescer profissionalmente atuando 

como docentes. 

O espaço da formação pode ser considerado também um importante espaço de 

socialização. Segundo Dubar a socialização secundária é também compreendida como o 

processo de incorporação de saberes especializados que ele chama de “saberes profissionais”, 

nesse momento é possível que haja,  
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o simples prolongamento da socialização primária por uma socialização secundária 
cujos os conteúdos estarão de acordo ao mesmo tempo com o mundo vivido pelos 
membros da família de origem [...] até a transformação radical da realidade subjetiva 
construída pela socialização primária. (DUBAR, 2005, p. 122) 

 

Há uma imagem profissional de maior segurança e confiança no próprio trabalho, 

observa-se na fala de Margarida uma “independência pedagógica”. Os professores deixam 

transparecer em suas falas que a formação lhes habilita para questionar aspectos pedagógicos 

que permeiam o cotidiano escolar e acreditam que a comunidade escolar passa a dar mais 

credibilidade aos seus posicionamentos, pois, “o processo identitário passa também pela 

capacidade de exercermos com autonomia a nossa atividade, pelo sentimento de que 

controlamos o nosso trabalho.” (NÓVOA, 2007, p. 17), e esse sentimento é claro na fala de 

Margarida ao relatar que se sente segura para argumentar nas reuniões pedagógicas pelo fato 

de se sentir embasada o suficiente para isso. 

  

4.6.4.1 Um profissional valorizado 

 

Eu me vejo assim valorizada. Realmente, neh. Me sinto respeitada pelos meus 
colegas. Ah! Hoje ainda existem muitas pessoas que criticam o curso de 
Pedagogia, neh? Mas assim. Se tiver na minha frente, quando alguém coloca essa 
crítica, eu sou uma das defensoras, neh? Eu realmente escolhi. (Professora-aluna 
Rosa) 
 

Parece que quando você faz um curso, você fica mais importante, é como se você 
fosse uma autoridade, né? Então, assim, algo em (torno) da pedagoga eu era a 
pessoa mais chique família, uma das mais chiques. [...] E, o respeito que se tem 
pela educação, pelo pedagogo é maravilhoso e os colegas também porque você 
passa a falar melhor, você passa a defender melhor os seus objetivos, você passa a 
se organizar melhor em sua sala de aula, você passa a ter ideias, não sei se é bem o 
curso ou se é a socialização com as pessoas, mas parece-me que você pensa 
melhor realmente. Você estrutura melhor seus pensamentos, suas ações, quando 
você faz um curso. (Professora-aluna Acácia) 

 

Como já foi relatado nessa análise, há um sentimento de valorização nas falas dos 

professores-alunos. Rosa posiciona-se em defesa do curso no qual desenvolveu sua formação. 

Ao explicitar que os seus colegas lhe respeitam mais após a formação, ilustra uma imagem de 

si como sendo uma profissional legitimada dentro de sua categoria profissional. 

A professora-aluna Acácia assume em sua fala mais uma dimensão em sua identidade, 

a identidade de “pedagoga”. Revela ainda que sua formação em nível superior proporcionou 

uma imagem de status elevado perante sua família, pois sua formação lhe confere uma maior 
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valorização. Acácia também indica, em sua fala, que a formação contribuiu significativamente 

para uma qualificação positiva do seu trabalho e de sua vida intelectual.    

A identidade profissional docente é reafirmada após a formação, depreende-se que a 

formação em Pedagogia através do Programa Rede UNEB 2000, possibilitou aos professores-

alunos um significativo desenvolvimento profissional e intelectual. 

Ao relatarem que a formação lhes possibilitou uma visão crítica e ampla de educação, 

observa-se que a formação continuada proporcionou aos professores-alunos assumirem “a 

condição de serem sujeitos da formação, compartilhando seus significados” desenvolvendo a 

identidade profissional criando-se um habitus, “uma certa forma de ver a teoria e a prática 

educacional”. (IMBERNÓN, 2010, p. 78) 

  

4.6.4.2 Uma pessoa “diferente” depois da formação em um curso superior 

 

É, acredito que... quando você passa a ter um curso de, de formação superior...é, 
você não, não é mais a mesma pessoa...é, no sentido de que você passa a enxergar 
algumas coisas que você não enxergava antes...né, você passar a entender algumas 
coisas que, antes, você talvez não entendia ou tinha dificuldade em entender. E 
assim, com relação a, a minha identidade, eu acredito que o [Crisântemo], é...antes, 
né, era alguém, assim, mais recatado, mais tímido, é, alguém bastante inseguro...e 
depois, né, eu consegui superar muitos das minhas, muitas das minhas limitações, 
né, e coisas que ainda prossigo...para tentar superar, mas, que assim, me deu maior 
autonomia, né, coragem, determinação, para enfrentar os problemas que nos, nos 
traz. 
E assim, um fato me marcou bastante, que me causou muito trauma durante toda a 
minha trajetória escolar, que foi, é, uma professora da... primeira série... né, que me 
tratava muito mal...inclusive, assim, me diminuía, colocava minha autoestima lá em 
baixo, porque me chamava de burro, de magrelo, né, então assim, é alguém que me 
trouxe, assim, consequências terríveis. E pra que eu pudesse me libertar disso foi, foi 
necessário muito esforço, muita dedicação, e... é algo que ainda... ainda me 
persegue, mas que...graças a Deus eu tenho conseguido superar. (Professor-aluno 
Crisântemo) 
 

Olhe, vou te falar a verdade, mudou, deu um giro de trezentos e sessenta graus, 
mudou bastante, eu tenho outra visão hoje, não só profissional mas também como 
pessoal. A gente vê a educação com outro olhar,né, e foi muito bom. (Professor-
aluno Girassol) 

 

Então a gente estava lá, deixava filho em casa, deixava marido, muitos problemas e 
inúmeras colegas na sala separaram, né? Tiveram crises no casamento, né? 
Justamente por essa busca de não desistir e nossa turma começou com a turma 
completa e finalizamos sem ninguém desistir. (Professora-aluna Açucena) 

 

O professor-aluno Crisântemo relata que apresenta em sua postura algumas limitações, 

como a timidez e o medo de falar em público, e atribui isso a “traumas” de sua vida escolar. 

Consegue perceber transformações e avanços em seu desempenho e indica que a atuação 
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profissional na educação tem colaborado para que possa superar essas limitações. Observa-se 

aí como os primeiros espaços de socialização também podem interferir na trajetória de um 

sujeito.  

Dubar (2005), afirma que a socialização secundária pode vir se a constituir uma 

ruptura em relação à socialização primária. No caso da formação em nível superior, alguns 

professores afirmam que já não são mais os mesmos depois que passaram pela formação em 

nível superior, importantes rupturas podem ter ocorrido no campo das convicções e 

concepções que estes sujeitos já traziam antes da formação.  

Alguns docentes relataram que se tornaram mais críticos, perderam a timidez e que 

esses elementos foram fundamentais para transformações na identidade profissional, a 

formação interfere na(s) identidade(s) dos sujeitos, não só a identidade profissional é alterada, 

mas também as outras dimensões identitárias. 

 

4.6.4.3 Pedagogos em exercício 

 

Eu descobri na relação de pedagogo que nós somos vistos como o que dá conta de 
tudo, né? Então o pedagogo, em qualquer escola que ele chega, todo mundo me 
procura. Interessante que nem todo mundo procura o professor de química, professor 
de matemática, o de português, mas todo mundo procura o pedagogo. Então, assim, 
o pedagogo ele tem uma função muito importante onde ele chega que é, justamente, 
o de, o de alinhar o que está desalinhado, né? Ele tem essa visão mais ampla. Talvez 
pela, pelas disciplinas que o curso oferece, né? Que são mais ligadas a questão 
pedagógica, mas a gente fica mais sensível as, as dificuldades que o professor tem, 
seja ele de que disciplina  for, seja o aluno. Parece-me que a  gente enxerga e faz um 
pouquinho melhor, não que a... nós sejamos superiores, mas nós tempos o jeito do 
pedagogo de direcionar bem as coisas. (Professora-aluna Acácia) 
 

Eu sou pedagoga e psicopedagoga. Quando a gente vai se identificar eu digo, "Eu 
sou professora." Então, dentro da professora, que formação na área você tem? 
"Pedagogia, né? Entre outras e outras e outras." Então, eu vejo assim, que além de 
você ter o curso é muito importante você incorporar aquele perfil profissional que 
você tem, sem perder a essência da humildade, do profissionalismo, né? (Professora-
aluna Açucena) 

 

Afirma-se a identidade profissional de “ser pedagogo” numa perspectiva ampla de 

atuação, não somente da habilitação que o curso ofereceu para as séries iniciais. Os docentes 

se veem como pedagogos e compreendem a complexidade do “ser pedagogo,” vivenciam no 

seu cotidiano profissional uma nova identidade que se ampliou no que concerne à atuação 

profissional. Uma grande maioria atua em funções de coordenação pedagógica e direção 

escolar, e nas próprias falas se evidencia uma afirmação das exigências que se configuram em 

torno de suas identidades pós-formação em Pedagogia.  
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Verificamos, assim, uma ação pedagógica múltipla na sociedade, em que o 
pedagógico perpassa toda a sociedade, extrapolando o âmbito escolar formal, 
abrangendo esferas mais amplas da educação informal e não formal, criando formas 
de educação paralela, desfazendo praticamente todos os nós que separavam escola e 
sociedade. (LIBÂNEO, 2001, p. 5) 

 

As identidades profissionais dos professores-alunos agora também apresentam uma 

dimensão mais ampla, além de professores habilitados para atuar nas salas de aula dos anos 

iniciais da Educação Básica, assumem-se “pedagogos”, reconhecendo toda a complexidade 

que envolve a atuação sobre os processos educativos e a postura reflexiva que a identidade de 

pedagogo requer. 

 Conclui-se aqui a análise e interpretação sobre o problema apresentado nessa pesquisa. 

É fato de que diante de todo o material coletado, inúmeras outras interpretações e estudos 

poderão futuramente ser apresentados, pois as condições de tempo e da dimensão que um 

trabalho dessa natureza impõe não permitiu que se pudesse avançar mais.    

A seguir tratar-se-á das considerações finais, que evidenciam a síntese dessa análise no 

intuito de recuperar alguns dos aspectos centrais da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O processo de construção da identidade docente enquanto objeto de investigação, é um 

tema extremamente complexo pela multiplicidade e dinamicidade que envolve esse processo, 

pelas definições híbridas no contexto da modernidade líquida que o tema tem suscitado, e 

ainda pela busca de afirmações identitárias que temos vivido como resistência às 

compreensões “pós-modernas” sobre as identidades. Mas, ao mesmo tempo, trata-se de um 

tema envolvente e instigante, pois nos31 remete a nossa própria história.  

 Como já indicado na introdução desta produção, essa investigação teve como objetivo 

geral, analisar a compreensão dos professores-alunos, sobre o processo de construção de sua 

identidade docente articulado a trajetória profissional tomando como referência a experiência 

da formação em  Pedagogia no Programa Rede UNEB 2000. 

 O conceito identidade possibilita variadas análises com uma infinidade de dimensões 

que compõe a identidade de um sujeito, porém optamos por centrar este estudo sobre a 

identidade profissional dos indivíduos envolvidos, mesmo considerando que em vários 

momentos as dimensões de socialização primária e secundária, da identidade social, da 

identidade pessoal se articulam às leituras que o sujeito elabora sobre sua identidade 

profissional. 

 Dentre os instrumentos metodológicos que nos serviram de material para produção e 

análise dos dados, a Entrevista Compreensiva trouxe uma contribuição importante, pois foi 

através do contato direto com os sujeitos e suas narrativas que se tornou possível obter a 

“definição de si”, a “leitura e a voz” dos atores envolvidos no estudo em questão. “Essas auto 

definições de atores, em um contexto dado, não são estritamente determinadas pelo próprio 

contexto. Cada um dos atores tem uma história, um passado que também pesa em suas 

identidades de ator.” (DUBAR, 2005, p.XIX). 

 Durante as análises das entrevistas foi possível evidenciar dois eixos de identificação 

dos professores-alunos, apresentados por Dubar (2005) e (re) significados neste estudo. 

Um eixo “sincrônico”, que no nosso estudo está ligado ao contexto da formação em 

Pedagogia no Programa Rede UNEB 2000, em que os atores definem uma situação de 

formação em serviço, a da significação do processo identitário mediante a formação em nível 

superior, e se dirigem a elementos de uma coletividade. 

                                                           
31 Somente nas considerações finais o texto será dirigido ao leitor na conjugação na  1ª pessoa do plural. 
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Identificamos um eixo “diacrônico”, ligado a uma trajetória subjetiva e uma 

interpretação da história pessoal, dos significados particulares a cada indivíduo que também 

interferem no processo de construção da identidade profissional docente. Esses dois eixos 

articulam diferentes dimensões da identidade profissional dos sujeitos. 

 Para desenhar um panorama dos diferentes aspectos estudados, faz-se necessário 

retomar o interesse da pesquisa em identificar e analisar a compreensão dos professores-

alunos, egressos do Programa, sobre o “ser professor” e ainda o “ser pedagogo”, atentando 

para a multiplicidade de interpretações que derivam da experiência de formação. 

 Em relação “ser professor” e nos atendo às narrativas colhidas entre os dez professores 

entrevistados e na análise apresentada no capítulo 4, foi possível identificar três perspectivas 

de compreensão entre os entrevistados. 

1 - Primeiramente de que a profissão docente é essencial para a sociedade. Implícito 

nesse conceito foi possível identificar nas narrativas dos professores que a essa visão de um 

profissional essencial está também relacionada aos sentimentos de doação, dedicação, e ainda, 

aos sentimentos de “paixão” e “amor” pela profissão docente.  

Compreendemos que há um reconhecimento da “condição humana” do objeto de 

trabalho do professor, há também, de forma implícita, nas falas tomadas como objeto de 

estudo, o sentimento de precariedade do trabalho docente nos anos iniciais da Educação 

Básica, pois a necessidade de “doação” faz com que o docente tenha que “negar” suas 

condições plenas de qualidade de vida. 

2 - Em seguida houve uma definição do “ser professor” relacionada a uma atividade 

que concentra a transmissão e construção do conhecimento. Na perspectiva dos professores 

pesquisados o conhecimento é algo inerente ao trabalho do professor. Isso confirma os 

estudos históricos sobre a própria pedagogia que apresentam o surgimento formal da profissão 

docente desde a Grécia da antiguidade.  

3 – E por fim os professores apontaram a profissão docente como sendo uma atividade 

que promove a transformação social dos indivíduos. Eles atribuem ao docente um papel que 

está acima dos limites da prática, é possível que haja uma participação significativa do 

trabalho docente sobre a formação de um sujeito, porém para que sua condição social seja 

melhorada há de se desenvolver um trabalho de cunho estrutural. 

 É importante colocarmos que o segundo e o terceiro objetivos específicos dessa 

produção estão integrados nos sentidos apreendidos nos dados da pesquisa de campo, tanto 

nos questionário quanto nas entrevistas, pois trazem questões que estão intrinsecamente 

relacionadas.  
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No segundo objetivo nos propusemos a interpretar os elementos marcantes da 

trajetória profissional tomando como referência a passagem pelo curso de Pedagogia no 

Programa Rede UNEB 2000; e no terceiro nos propusemos a identificar os possíveis impactos 

e influências da formação para o processo de construção da identidade profissional dos 

sujeitos.  

 Diante das interpretações desenvolvidas sobre os elementos marcantes da trajetória 

profissional e a relação estabelecida entre a formação e a construção da identidade docente, 

podemos identificar os seguintes elementos, que foram organizados em alíneas para melhor 

explicitar essas conclusões: 

a) A formação em nível superior através do Programa ampliou as possibilidades de 

atuação profissional, e de crescimento intelectual. A maioria dos egressos atua em 

atividades de gestão de processos pedagógicos, e mais de 80% já cursaram ou estão 

cursando pós-graduações, de acordo com os dados expressos nos gráficos 10 e 11; 

b) Há uma (re) significação na identidade profissional, principalmente para os 

professores-alunos que estavam na condição de professores “regentes-auxiliares” no 

momento de ingresso à carreira docente na rede municipal de ensino. A formação 

acadêmica legitima socialmente o fazer docente; 

c) Os professores relatam que perceberam como elemento marcante a “valorização” de 

sua atividade profissional ao assumirem um novo status profissional, de professor com 

formação em nível superior. Pois no ethos de trabalho onde conviviam até o início do 

Programa de Formação, os índices de docentes com formação em nível superior era 

muito baixo, como foi demonstrado nos dados apresentados na descrição do campo 

empírico no capítulo 4, de acordo com os dados do quadro 02; 

d) Há um sentimento de segurança e autoconfiança. A formação contribuiu para que estes 

docentes viessem a se apropriar dos conhecimentos técnicos pedagógicos que lhes 

possibilitassem intervir nos processos pedagógicos dentro e fora da sala de aula. 

Porém, ressaltamos que a formação não deve ser considerada como fator único para 

essa transformação na identidade profissional destes sujeitos, pois outros elementos 

também estão envolvidos nesse processo, tal como o próprio fator “tempo” que 

permite a cada um o acúmulo de experiências ao longo da prática cotidiana como 

fonte de constituição de saberes que lhes conferem maior segurança e autonomia. Pois, 

“a prática docente integra diferentes saberes com os quais o corpo docente mantém 

diferentes relações.” (TARDIF, 2002, p.36); 
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e) Há um indicativo de que houve uma melhora qualitativa nas práticas pedagógicas, os 

professores relatam que mediante a formação obtiveram uma visão mais ampla de 

educação de acordo com dados apresentados nos quadros 06 e 07, e ainda com as 

narrativas colhidas nas entrevistas; 

f) Outro elemento fortemente apontado, principalmente nos questionários é que os 

docentes se percebem como profissionais docentes que assumiram a competência 

teórica de suas práticas. Na análise sobre a proposta curricular do curso de Pedagogia 

oferecido pelo Programa Rede UNEB 2000, observamos que há um número 

significativo de disciplinas vinculadas às metodologias de ensino nos anos inicias do 

Ensino Fundamental. Nos relatos das entrevistas os professores indicaram que nessas 

disciplinas havia atividades de estudo teóricas relacionadas a atividades a serem 

executadas pelos professores-alunos em sala de aula. Eles evidenciam que houve uma 

aproximação maior entre teoria e prática. E ainda relataram sobre a experiência da 

produção dos seus primeiros trabalhos de conclusão de curso que foi o 

desenvolvimento de uma pesquisa a ser apresentada em forma de monografia, os 

temas destas monografias apresentavam inquietações dos professores-alunos sobre 

suas práticas;  

g) Há ainda relatos de que a formação docente tenha provocado impactos para a 

dimensão pessoal da identidade dos professores-alunos. Impactos de natureza familiar, 

pois relacionamentos e atribuições de papéis foram revistos e questionados pelos 

próprios sujeitos. Há indicativos de mudanças significativas na postura intelectual, há 

relatos de que passaram a assumir uma maior disciplina para com os estudos. Enfim, 

reconhecemos que há outras possíveis transformações identitárias que por não serem o 

centro do nosso trabalho e por aparecerem nas narrativas num nível maior de 

subjetividade não puderam ser analisadas; 

h) Outro impacto e marco na trajetória profissional dos professores-alunos é a construção 

de uma nova identidade profissional a de “ser pedagogo”, assumindo a complexidade 

e os amplos espaços de atuação profissional que a formação em Pedagogia 

proporciona.  

 

Assim, concluímos por hora os trabalhos desenvolvidos nessa produção 

compreendendo que as identidades profissionais dos professores-alunos egressos do curso de 

Pedagogia do Programa Rede UNEB 2000 foram (re) significadas, considerando que estas 
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continuam em constante movimento, a partir dos “múltiplos fios” que tecem a identidade 

profissional. 

Essa identidade se constitui mediante as várias dimensões aqui apontadas pelos 

próprios professores, como por exemplo, a dimensão do docente na condição de “leigo”, a 

dimensão do docente aluno de um curso de formação que também interfere no seu processo 

secundário de socialização, a condição de professor da rede municipal de ensino, a condição 

de aluno de um Programa de Formação que enfrentou problemas de “aceitação” interna na 

universidade, a condição de aluno de pedagogia, a condição de professor jovem, a condição 

de professor próximo a aposentadoria, a condição de professor que é pai ou mãe, a condição 

de professor que é filho ou filha, enfim são inúmeros os “fios” que constroem e (re) 

significam as identidades dos professores e hoje “pedagogos” formados pela Universidade do 

Estado da Bahia através do Programa Rede UNEB 2000.   
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APÊNDICE C – Formulário do questionário aplicado com 61 professores que concluíram o 
Curso de Pedagogia no Programa Rede UNEB 2000 no município de Senhor do Bonfim,BA 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SERGIPE 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO- NPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 

Mestranda em Educação: Lilian da Silva Teixeira 
 

Este questionário servirá de instrumento para a pesquisa para a dissertação de mestrado do 
Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe. O presente 
trabalho de dissertação traz como eixos centrais: A Formação docente, a identidade docente, 
qualificação profissional, curso de Pedagogia do Programa Rede UNEB2000.  
Declaro que todas as informações aqui expressas servirão de objeto de análise para o presente 
trabalho, e que serão preservados os dados de identificação pessoal de todos os entrevistados. 

 
QUESTIONÁRIO SEMIABERTO 

PERFIL DOS DOCENTES 
 

1. Nome:___________________________________________________ (opcional) 

2. Data de nascimento: ____/____/_____ (opcional) 

3.. Tempo de atuação na área da educação:_______________. 

5. Tempo de atuação como docente, séries e segmentos com os quais 

trabalhou:____________;   

4. Ano de início no curso de Pedagogia:_________;  

5. Ano de conclusão do curso de Pedagogia:_________; 

6. Qual foi tema do seu Trabalho de Conclusão de 

Curso?_________________________________________________ 

7. O curso de Pedagogia foi sua primeira formação em nível superior? 

(    ) Sim;        (    ) Não. 

7.1 Se não, qual foi a sua primeira formação em nível 

superior?_____________________________________ 

 
8. Após concluir o curso de graduação em pedagogia, fez ou está cursando cursos de Pós-
Graduação? 
 
Não (   )   Sim(   )  Especialização Completo (   )   
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Especifique o curso:__________________________________ 
                               Especialização Incompleto(   )  
Especifique o curso:________________________________ 
                               Mestrado Completo (   )  
Especifique o curso:_____________________________________ 
                                 Mestrado Incompleto (   )  
Especifique o curso:_____________________________________ 
                                 Doutorado Completo (   )  
Especifique o curso:_____________________________________ 
                                 Doutorado Incompleto (   )  
Especifique o curso:_____________________________________ 
 
9. Enquanto cursava a graduação em Pedagogia, trabalhava em que segmento de ensino? E 
em que função?  
________________________________________________________________________ 
 
10. Atualmente exerce que função, e atua em que segmentos na educação? 
___________________________________________________________________________ 
11. Qual o significado do curso de pedagogia, do programa Rede UNEB para sua vida 
profissional? Por exemplo o que mudou, que contribuições essa formação trouxe?  
___________________________________________________________________________ 
 
12. Fale sobre você enquanto profissional antes e depois da formação no curso de pedagogia 
no programa Rede Uneb: 
___________________________________________________________________________ 
 

Muito obrigada por sua colaboração! 
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APÊNDICE D –  Roteiro da entrevista realizada com 10 professores que concluíram o Curso 
de Pedagogia no Programa Rede UNEB 2000 no município de Senhor do Bonfim,BA. 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SERGIPE 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO- NPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 

Mestranda em Educação: Lilian da Silva Teixeira 

Esta entrevista servirá de instrumento para a dissertação de mestrado do Núcleo de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal de Sergipe. O presente trabalho de dissertação traz como eixo 
central: IDENTIDADE DOCENTE DOS PROFESSORES DO PROGRAMA REDE UNEB 2000 

Declaro que todas as informações aqui expressas servirão de objeto de análise para o presente 
trabalho, e que serão preservados os dados de identificação pessoal de todos os entrevistados, e só 
serão divulgados dados específicos, mediante autorização formal dos mesmos.   

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

1. Você poderia me contar sobre como começou sua vida de professor? 

2. Para você o que significa ser professor?  Ou, se não está em sala de aula, o que significa 

ser pedagogo, relacionando-se a sua atuação profissional? 

3.  Como foi pra você a experiência do Curso de Pedagogia do Programa Rede UNEB 2000?  

Ter participado desse curso produziu algum impacto na sua vida? Fale sobre sua trajetória 

profissional antes e depois de cursar pedagogia no programa Rede UNEB 2000.  

4.  Ter participado do UNEB 2000, ter feito a licenciatura em pedagogia, produziu alguma 

relação com a sua prática, sua atuação  como docente?  Quando você se olha hoje, como 

você vê essa questão da sua prática como professor?   

5. Quais foram os momentos mais marcantes de sua formação na licenciatura em pedagogia 

no programa rede UNEB2000? Em algum momento você pensou em desistir do curso por 

algum motivo? Encontrou alguma dificuldade? Como enfrentou ?  E houve alguma 

aspecto que tivesse visto como facilitador ?   

6. E depois de sua experiência com curso de pedagogia que você fez através do Rede UNEB 
2000, quais são os seus planos para o futuro?    
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APÊNDICE E –  Planos Evolutivos organizado a partir da análise inicial da transcrição das narrativas dos 10 professores entrevistados 

PLANOS EVOLUTIVOS 

PLANO EVOLUTIVO 
REFERÊNCIA 

PLANO EVOLUTIVO 1 PLANO EVOLUTIVO 2 PLANO EVOLUTIVO 3 

 

6. A entrada na profissão 

docente; 

 A tomada da decisão pela 
profissão;  As primeiras experiências 
profissionais;  A formação inicial; 

 

 

 

1. A entrada na profissão docente; 

 

 A profissão como vocação;  Identificação com a profissão e a segurança 
no trabalho proporcionada pela formação 
inicial em magistério no ensino médio; 

 A entrada na profissão em prosseguir com o 
“sonho” dos pais. A realização de um 
desejo dos pais, ou ainda a reprodução da 
atividade que a mãe já exercia, isso 
também aparece muito atrelado a questão 
da classe social. 

 

1. A entrada na profissão 

docente; 

 

 Tornar-se professor ao 
acaso; ou  a escolha da 
profissão como resposta a 
necessidade de trabalho;  A ausência de formação 
específica para a atividade 
e a insegurança no 
trabalho; 

 

 

 

1. A entrada na profissão 

docente; 

 Cada professor passa por 
dificuldades diferentes no 
início de carreira, ou uma 
grande maioria passa por 
dificuldades bem parecidas, 
mas para cada pessoa há um 
viés que “pesa” mais; 

7. O ser professor; 

 A relação do professor com 
o conhecimento;  A compreensão da atuação 
docente atualmente;  A compreensão do ser 
professor antes e depois da 
formação no programa Rede 
UNEB 2000; 

 

2. O ser professor; 
 

 Visão “sacerdotal”  na profissão,  doação; 
 Visão “mítica” do professor; “professor 

uma peça chave no mundo” (gardênia); 
 O papel do professor como extensão da 

educação dada pela família; 

 

2. O ser professor; 

 Como agente de 
transformação social;  Sujeito dotado de 
criticidade que envolver 
essa mesma criticidade em 
seus alunos; 

 

2. O ser professor; 
 

 Trabalho docente precarizado 
e desvalorizado socialmente; 
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3. Pensar sobre o curso; 
 

 Como avalia cursos de 
formação em serviço para 
professores?  Qual a importância de 
cursos dessa natureza para o 
professor?  O que sugere?  Os impactos na vida 
profissional;  As dificuldades e os pontos 
facilitadores da durante a 
formação;  A prática profissional antes 
e depois da formação; 

 

 

 

3. Pensar sobre o curso: a experiência 
da formação em Pedagogia no 
Programa Rede UNEB 2000; 
 

 A relação teoria e prática apontada pelos 
professores-alunos entrevistados como 
sendo um dos elementos mais marcantes da 
formação; 

 Para os professores-alunos o trabalho 
docente se altera de forma qualitativa a 
partir do curso de formação em pedagogia. 

 

4. Pensar sobre o curso: 
a experiência da 
formação em 
Pedagogia no 
Programa Rede 
UNEB 2000; 
 

 Crise identitária da 
formação- “mitos e 
conflitos” sobre a validade 
do curso;  Processo gradativo de 
legitimação da identidade 
profissional dos professores 
pedagogos formados pelo 
Rede UNEB 2000; 

 

3. Pensar sobre o curso: a 
experiência da formação 
em Pedagogia no Programa 
Rede UNEB 2000; 

 

 A formação elevou da 
autoestima;  Novas configurações 
identitárias  no “ser 
professor” através da nova 
condição “de ser aluno” 
foram construídas na 
formação;  Houve um fortalecimento do 
engajamento político;  Dificuldades do processo 
intensivo da formação que 
interferem na identidade 
docente;  Primeiras aproximações com 
a pesquisa (TCC); 
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4. A Imagem profissional de si 
 

 Como se vê profissionalmente 

após a formação? 

 Compreensão de sua imagem 

profissional perante a 

comunidade em que vive; 

Perspectivas profissionais para o 
futuro. 

 

 

 

4 A Imagem profissional de si 
 

 Identificação e maior envolvimento com 
a profissão; 

 A formação interfere na(s) identidade(s) 
dos sujeitos, não só a identidade 
profissional é alterada, mas também as 
outras identidades sociais... 

 

 

4.A Imagem profissional 
de si 

 

 Imagem profissional de 
maior segurança e 
confiança no próprio 
trabalho, independência 
“pedagógica”;  A formação como 
legitimação para a 
Identidade profissional  
no magistério. 

 

4.A Imagem profissional de 
si 

1- Valorização social e no 
âmbito profissional. A 
identidade de “Pedagogo”; 
Status social diferenciado a 
partir da formação em nível 
superior; 
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APÊNDICE F –  Fichas Interpretativas produzidas a partir da transcrição das narrativas dos 10 professores entrevistados. 

 

FICHA DE ANÁLISE INTERPRETATIVA N º 01 
 

1- O TORNAR-SE PROFESSOR / O INÍCIO DE CARREIRA QUAIS OS SENTIDOS REVELADOS PELOS TRECHOS SUBTRAÍDOS? 

 

Rosa (1): “Eu acho que eu nasci professora, neh? Eu acho que eu nasci com essa 
vocação, neh? [...] Não tem como falar de professor sem eu me emocionar.” 

Acácia (1) “Adorava ser professora. Brincava de ser professora. Então quando surgiu 
o primeiro concurso eu já fiz estágio remunerado quando me formei e ai quando 
surgiu o concurso na Prefeitura eu fiz,  e aí exerci a profissão” 

Açucena (2):  “Então eu gosto de ser professora, mas o que me despertou a ser 
professora é que minha mãe era professora, mas professora leiga. E meu pai não era 
alfabetizado, mas ele tinha um sonho de ser... De aprender a ler, mas ele não 
conseguia ler porque ele era assim, trabalhador rural, trabalhava muito e tal ele não 
teve tanto interesse neh? Então eu fui nesse interesse do sonho do meu pai pra 
realização da filha que deu a idealização do pai. Não me identificava como 
professora assim, tanto é que eu fiz um curso Técnico de Contabilidade, porque eu 
queria essa área financeira neh? Mas depois que eu prestei o concurso que comecei a 
exercer a profissão do magistério.” 

Gardênia (2): “Bem, esse é um desejo que veio desde pequena. Eu tinha um sonho, 
era um sonho, pra mim, ser professora. Mesmo porque, assim, eu fico muito 
emocionada quando eu falo disso, porque minha mãe, analfabeta, meu pai... [choro] 
E, assim, pra mim era uma honra eles terem uma professora. Pra eles era o sonho 
deles, e um desejo meu pra realizar o sonho deles, porque eles sonhavam em ter uma 
filha professora. 

 

 

1- A profissão como vocação (ARROYO); A relação intrínseca da profissão 
com os demais aspectos da vida; (DUBAR; NÓVOA); 

2- A entrada na profissão em prosseguir com o “sonho” dos pais. A realização 
de um desejo dos pais, ou ainda a reprodução da atividade que a mãe já 
exercia, isso também aparece muito atrelado a questão da classe social. ( 
BORDIEU, HABITUS); Uma outra questão a ser colocada é que o processo 
de socialização primária, que ocorre no seio familiar e nas primeiras 
experiências escolares como estudante, são elementos marcantes e 
constituidores da identidade do sujeito. É interessante perceber a influência 
dos pais sobre a decisão profissional dos sujeitos pesquisados. (DUBAR); 
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Lírio: “Não foi bem a vontade. [...] eu fiz um teste de segundo grau, contabilidade 
(inint), entrei e por brincadeira aí já vai hoje está com vinte e sete anos. (inint).”  

“Rapaz no início eu achava que não significava nada, mas hoje em dia vale tudo pra 
mim. Porque tenho um ofício.” 

“Não volto no tempo não, não volto.  De jeito nenhum porque ser professor pra mim 
hoje é tudo. É minha vida já, vinte e sete anos. Eu trabalhei como tecelão, fui tecelão, 
fui operário da Eternit, descobri na, na, na, na [se emocionou] profissão de professor 
a minha vida. Me dedico a professor.” 

Açucena (1): “A questão... Isso, a questão de renda mesmo porque minha mãe era 
lavadeira e as pessoas diziam assim: “Poxa! Tua filha tão inteligente ela vai ser 
professora”. 

Crisântemo (1-2-3): “É, na verdade eu entrei por acaso, né. Tive um posto de 
regente auxiliar e, é...não, inicialmente não, não pretendia...seguir a carreira, né, 
pensei que fosse apenas auxiliar o professor em sala de aula. E depois veio o 
impacto, né. Fiquei sabendo que teria que assumir uma sala de aula. Pensei em 
desistir, mas minha tia me convenceu, minha tia que era professora me convenceu, 
né, a prosseguir. E... eu acho que foi...muito legal, porque aprendi a gostar da 
profissão, né, e comecei a estudar mais...pra poder oferecer o melhor pros meus 
alunos. 

Íris (2): “Em um primeiro momento eu falei: Meu Deus! O que eu vou fazer dentro 
de uma sala de aula!.  Porque até então, eu pensei que fosse pra ajudar o professor, 
ajudar na secretaria, ajudar na escola, enfim.” 

 

 

1- Tornar-se professor ao acaso; ou  a escolha da profissão como resposta a 
necessidade de trabalho; 

2- A entrada na atividade sem a pretensão de continuar, mas as circunstâncias 
acabaram conduzindo... (SOCIALIZAÇÃO E CICLO DE VIDA 
PROFISSIONAL) 

3- O fato de estar doente e perto de se aposentar contribuem para o fato do 
professor visualizar a profissão e a “vida” de forma entrelaçada e com uma 
significação muito forte para sua existência, o trabalho aparece na “fala” 
como sentido maior de sua afirmação pessoal. (RELAÇÃO HOMEM – 
TRABALHO GRAMISCI; MARX) 

 

1- O acaso;  A falta de opção de emprego;  
2- A entrada na profissão por equívoco de compreensão do cargo; 
3- Aprendeu a gostar da profissão (essa frase traz um trajetória, o ciclo de vida 

profissional (HUBERMAN) proporcionou a aprendizagem, o convívio diário a 
participação de cursos de capacitação vão contribuindo para o sujeito 
identificar-se com a profissão, são os elementos da socialização profissional    
(DUBAR) 
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Hortência(1): “Eu entrei na profissão docente em 83, minha formatura foi em 83 no 
Magistério. Eu terminei o Magistério na [...], estagiei na escola do estado [...].” 

Hortênsia (2-3): “Porque eu iniciei e as escolas não tinham cadeiras pras crianças 
sentarem, não tinham o material didático suficiente, a gente ficava guardando os 
pedaços de lápis pra que os alunos tivessem no outro dia o lápis pra escrever. 
Merenda, a merenda que tinha, não existia aquela merenda que hoje as nossas 
escolas, os nossos alunos recebem. Então, foi muita dificuldade. Então, mesmo 
passando por todas essas dificuldades, nunca passou na minha mente em desistir de 
ser professora”. 

Acácia (2-3) : “Foi um pouco difícil. Foi muito difícil. Assim, traumático não foi 
não porque dessa parte até hoje e se tivesse sido um trauma não teria prosseguido 
neh. [...]Era noite então quem fazia matrícula era o professor. Quem abria a escola 
era o professor, não tinha vigia, não tinha merendeira. Não tinha nada.  E a escola era 
num bairro periférico muito perigoso na época que era a [...]. Então assim, eu passei 
por muitas dificuldades lá. Então tinha alunos com revolver, alunos que atiravam 
pedra. Então assim, na época foi muito tumultuado. Era época das gangues em 
Bonfim, mas não baixei a cabeça não. Fiquei lá e trabalhei durante 9 anos.” 

Açucena (2 - 3); “O início da carreira foi um pouco difícil porque eu já era casada 
neh? Recém-casada, eu tinha um marido que ele, ele era assim, como é que se diz, 
meio que incompreensivo nesse sentido de mulher trabalhar fora neh? Então quando 
eu fiz o concurso, foi um pouquinho difícil pela questão de você conciliar casa e 
trabalho. E filhos neh? Porque eu também tinha filhos, mas a minha mãe tomava 
conta das crianças pra eu trabalhar. [...] Então eu teria assim um horário pra sair de 
casa e pra retornar. Então quando eu saí eu já tinha aquela vida de deixar casa 
arrumada, comida pronta e aí marido chega e a mulher não tá pra botar comida na 
mesa, e aí começam as brigas neh? Houve assim a questão do transporte, a gente 
convive muito com homens, colegas de profissão e colegas que nos auxiliam como 
apoio neh? Então essa questão do que houve, mas deu pra contornar assim muito. 
Um pouco sofrido, mas eu não desisti neh? De assumir esse cargo de professora. 

Crisântemo: “Bastante, né, inclusive assim, é, todos os dias eu pensava em desistir. 
Porque não tinha, né, um preparo pedagógico...pra assumir uma sala de aula, e 

1- Identificação com a profissão desde a primeira formação no ensino médio, a 
alusão ao estágio é interessante, pois evidencia que a formação proporciona 
a socialização profissional e contribui para uma maior segurança em seguir 
carreira na profissão; 

2- Ao falar sobre as dificuldades do início da carreira, a professora demonstra 
um segurança e uma certeza de permanecer na profissão;  

3- Cada professor passa por dificuldades diferentes no início de carreira, ou 
uma grande maioria passa por dificuldades bem parecidas, mas para cada 
pessoa há um viés que pesa mais, ou poderia se dizer marca mais no 
momento de refletir sobre isso. Aqui encontramos dificuldades no início de 
carreira que se originam em campos diferentes como por exemplo: há 
dificuldades que estão relacionadas a estrutura precária da escola; há 
dificuldades relacionadas ao contexto social em que a escola está inserida 
que oferece risco e insegurança à integridade física e psicológica do 
profissional; há dificuldades relacionada ao modelo machista sexista de 
relação familiar que a professora pertence, em ter que enfrentar os conflitos 
para manter o papel de provedora do lar, esposa atenciosa e cuidadora do 
marido e filhos conciliando ao trabalho e aos estudos;   E, ainda no caso 
mais específico dos sujeitos aqui entrevistados, em que alguns eram 
professores leigos antes da formação, o fator da inexistência da formação 
de qualquer natureza para atuação do magistério, também foram muito 
apontadas como grandes dificuldades, que geraram inclusive a intenção de 
desistir da profissão.(HUBERMAN; NÒVOA) 
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também não sabia como lidar com, com os alunos, né, diante da complexidade que é 
assumir uma sala de aula.” 

 

 
 

 
FICHA DE ANÁLISE INTERPRETATIVA N º 02 

 
2- O SER PROFESSOR 

 
QUAIS OS SENTIDOS REVELADOS PELOS TRECHOS SUBTRAÍDOS? 

 

Margarida (1): “Olha. Eu... Ser professor é como eu tenho pensado ultimamente. É 
uma doação. [...] Então, eu acho que quem é professor, eh... ser professor é uma 
doação. E quem é, porque se permitiu essa doação e dentro de si tem assim, um afeto 
pela profissão. Porque se não tivesse não ficava. 

Lírio (1): “Porque tendo um ofício, descobrir que ser professor é se dedicar ao que tá 
fazendo, se não se dedicar não vale a pena. Por isso eu continuo até hoje.” 

Acácia (2): “Pra mim ser professor é algo mágico. Eu não consigo imaginar um 
professor desvinculado assim de uma magia muito grande. De uma paixão muito 
grande, de um envolvimento com as pessoas. É como se fosse o sábio que durante as 
aulas fosse encaminhando as pessoas, direcionando pensamentos. Assim, eu sou 
apaixonada mesmo. Sou apaixonada pela educação e acredito que o professor é 
alguém assim que nunca pode faltar na vida de uma pessoa. É alguém que são assim 
insubstituíveis neh? Mas eu acho que o professor é realmente insubstituível. Tem que 
ter na vida de todas as pessoas.” 

Gardênia (2): “Assim, eu vejo o professor como uma peça chave no mundo.[...] 
Porque o professor é que dá embasamento pra todas as outras profissões, sem falar 
que ele tem o poder nas mãos de transformar o mundo com o conhecimento, com 
vivência. Mesmo porque, hoje, a sociedade transferiu muita coisa pra educação. 

 

1- É possível perceber a visão “sacerdotal”  na profissão, para Margarida, se 
não houver doação e afeto, ou seja,  um apego emocional na profissão o 
sujeito não permaneceria nela. Observa-se aí uma compreensão de que a 
tarefa de educar  e de ser professor no contexto em que a docente vive é 
difícil e sacrificante, sendo assim é melhor pensar a profissão pela 
perspectiva da “doação”,  para conseguir permanecer nela. Observa-se que a 
professora Margarida é mãe de três crianças na faixa etária dos dois aos 
cinco anos, trabalha três turnos, - ela concedeu a entrevista no turno da noite 
numa das escolas que trabalha, pois não dispunha de tempo fora da jornada 
de trabalho – e ainda atua em dois municípios diferentes o que requer que a 
mesma se desloque mais de quarenta quilômetros diariamente para trabalhar 
um turno fora. A própria condição de trabalho da professora Margarida 
revela os motivos que a conduzem a essa compreensão de docência,  de 
“doação,” em sua fala revelou em vários momentos, precisa sacrificar a 
família para dar conta do trabalho, e isso é algo que a incomoda muito. 
(ARROYO- TRABALHO- PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 
DOCENTE); 

2- Talvez essa visão se dê em decorrência do fato de que o professor trabalha 
diretamente com a formação humana, com questões relacionadas  à 
convivência constante com alunos com pessoas. O professor tem uma 
atividade diferente das demais profissões, no sentido de que na maioria das 
profissões se trabalha com objetos inanimados, o professor trabalha com o 
dinamismo da “vida,” contribui para a formação de pessoas, esse fator é 
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Então, a cada dia que passa, o professor tem tido uma responsabilidade maior sobre o 
mundo, sobre a sociedade em geral. 

Girassol (2): “Mas ser professor para mim, pessoalmente, é um sentimento muito 
forte. [...]Eu acredito que o papel do professor é uma extensão da casa, certo? Eu 
acredito que a primeira escola é a escola da nossa casa, são os nossos pais. Então o 
professor, eu acredito que ele deve ser o educador, tanto pra vida profissional do 
aluno como também na vida pessoal, que isso interfere, queira ou não queira a 
personalidade, a forma como o professor trata as crianças, eles tem um certo 
entendimento ali da formação”. 

 

 

 

algo preponderante no momento em que os docentes pensam sobre o “ser 
professor”, como se trata de uma profissão que tem como seu objeto a 
relação direta com as pessoas, isso traz uma conotação de uma atividade 
marcada pelo “afeto”, como afirmou Acácia, pela “magia” e pela “paixão”. 
(TARDIF, introdução). Atrelada a essa visão mítica observa-se também 
uma visão performática do trabalho docente, quando se compreende que o 
professor deva assumir uma responsabilidade que extrapola seus “limites” 
reais de trabalho, é o que se pode perceber na fala de Gardênia. (BALL; 
LAWN) 
Ao mesmo tempo que se observa uma visão romântica do “ser docente”, 
observa-se também que há um ponto forte e positivo nessa análise, a ser 
apontado, quando diante desse quadro advém uma pergunta que emerge da 
curiosidade da pesquisadora: “O que leva professores que já trazem uma 
trajetória de mais de quinze anos de trabalho, que já passaram por cursos de 
graduação e pós-graduação, apresentarem essa visão talvez “romântica” 
sobre a identidade docente?”. E tentando despir-se das hipótese “fixas” que 
o pesquisador traz antes de ir a campo, que algumas vezes acabam se 
tornando “preconceitos” elaborados antes mesmo de ter o contato com os 
sujeitos,  a pesquisadora chega a conclusão que estes professores ao 
tratarem o “ser professor” dessa forma demonstram um elevo de autoestima 
e um comportamento que denota um sentimento de “prazer” com a 
profissão, ou ainda que atribuem um status  profissional de valorização do 
seu ofício.  Sendo assim torna-se pertinente apontar algumas questões que 
podem estar como “pano de fundo” para esse elevo na autoestima dos 
docentes na realidade pesquisada. Recentemente esses docentes vêm 
vivenciando algumas conquistas para a carreira profissional na cidade em 
que residem como por exemplo, a normatização de um plano de carreira que 
traz algumas importantes gratificações salariais  para docentes que atuam na 
zona rural, para docentes que atuam com alunos com necessidades 
especiais, para docentes que estão em localidades de difícil acesso,  para 
aqueles que estão na educação infantil e nas séries iniciais, assim como o 
documento também assegura direitos vitais para a execução dos momentos 
de planejamento das aulas, entre outros aspectos. (LEI DO PLANO DE 
CARREIRA DOCENTE DE SR. DO BONFIM) 
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Rosa: “Ser professora assim é contribuir, neh? Na minha opinião, no meu conceito 
ser professora é contribuir assim com a transformação do ser humano, neh? Com a 
essência do ser humano. Quer dizer, assim como se fosse... pra mim é como se fosse 
uma religião. Entendeu? É como se fosse uma religião de... Poxa. Eu sou capaz de 
poder conseguir... de transformar aquele ser em outra... em outro ser diferente, de 
estar contribuindo as minhas experiências, de estar buscando as experiências dele, a 
partir do que ele sabe. Então é nesse sentido. Entendeu? De transformação.” 

 

 

 

1- Na visão de Rosa, o professor é um ator social que atua como agente de 
transformação, apresenta uma compreensão de que o professor detém o 
“poder” de transformar as pessoas. Há nesse trecho, possivelmente uma 
influência não somente do curso de formação, mas como do seu próprio 
ethos de trabalho sobre as compreensões da professora sobre o papel do 
trabalho docente. (LAWN- IDENTIDADE PRDUZIDA E REGULADA). 
Há na fala de Rosa uma aproximação muito maior do trabalho docente 
como sendo uma tarefa que deve priorizar a formação de valores, de 
aprendizagens atitudinais, do que a de transmissão e construção de 
conhecimentos sistematizados, que também pode corroborar para a visão 
transformadora do trabalho docente apresentada pela professora, pois a 
instrução também transforma (KANT, MARX, SAVIANI) 

 

Lírio: “Ser professor! É melhor você vender picolé de que ser professor. Minha 
esposa dizia isso. [...]Porque eu ganhava pouco. Eu ganhava cento oitenta reais 
parece. Cento oitenta reais, mas eu continuei sendo. Passei aos sábados trabalhar nas 
salas de aula, de segunda a sexta, aos sábados eu tava no Colégio Estadual (inint). Eu 
tinha entrado, tinha, tinha que continuar.” 

 

1- Reconhecimento da precarização e da desvalorização social em torno da 
profissão docente. 

 

Crisântemo (1): “Então conhecimento e algo que é inerente, ou seja, é algo que 
precisa estar relacionado intimamente com a, com  o ser professor.[...] É... O 
conhecimento é... o ser professor, na minha opinião, né, é algo assim que está 
bastante relacionado com o conhecimento. O professor, embora ele não seja o 
transmissor do conhecimento, mas ele é alguém que precisa ter um determinado nível 
de conhe... conhecimento, pra que ele possa, é, construir, né, o seu próprio 
conhecimento, hum, em contato com os alunos, e também ajudar os alunos na 
construção dos seus próprios, do seu próprio conhecimento.” 

Acucena (1): “Ser professora é você dar oportunidade ao aluno de ter o 
conhecimento. Dele aprender. Em diversas situações, a gente respeitar essas 
situações, contornar diversas situações os problemas que se tem, mas em prol da 

 

1- O professor como um sujeito dotado de saberes a serem transmitidos, 
como um sujeito que pode produzir saberes e se torna um referencial 
para os seus alunos. O professor aqui também é visto como responsável 
pela aprendizagem dos alunos, como sendo elemento central do papel 
docente; 

2- Nessa perspectiva aqui também o professor é concebido como um 
sujeito que deve estar dotado de criticidade para que possa desenvolver 
essa mesma criticidade em seus alunos; (PEDAGOGIA HISTÓRICO 
CRÍTICA) 
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aprendizagem neh? A gente tem que ter aquele foco no aprender.” 

Hortênsia (1): “A relação do professor com o conhecimento é uma relação a vida 
toda investigativa, buscando novos saberes, confrontando novas ideias.” 

Hortênsia: (2) “Eu acho que o papel do professor é ajudar o outro, é conseguir fazer 
com que aquela outra pessoa abra os olhos pra ela se tornar uma pessoa mais 
cidadão, tomar conhecimento dos seus direitos enquanto pessoa.” 

 
 

FICHA DE ANÁLISE INTERPRETATIVA N º 03 
 

3- O PENSAR SOBRE O CURSO: A EXPERIÊNCIA DA 
FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA NO PROGRAMA REDE UNEB 
2000 E A IDENTIDADE DOCENTE. 

QUAIS OS SENTIDOS REVELADOS PELOS TRECHOS SUBTRAÍDOS? 

Margarida (1): “Antes do curso eu era muito insegura. [...] Eu não tinha uma 
formação, nem tinha experiência de alfabetização. E a gente... Éramos todas assim, 
na escola que eu trabalhava. E nós trocávamos assim apenas tarefas, mas a gente não 
sabia qual era a finalidade daquela tarefa. Para que ia servir? Qual a dificuldade 
daquele aluno? Aquela tarefa ia contribuir para a superação. Ficava fazendo as coisas 
sem saber por que estava fazendo. Aí no ano seguinte veio a oportunidade de fazer. E 
eu também já tinha feito vestibular, eh, uma vez, não tinha conseguido. Então, para 
mim foi uma oportunidade única.”; 

Crisântemo (1): “então o curso de pedagogia, pra mim, foi bastante proveitoso, 
porque ali eu consegui, é, enxergar melhor como funciona... né, como se dá o 
processo de aprendizagem, como entender melhor, é, o aluno, né, como me 
comportar diante de determinadas situações em sala de aula, é, como interagir, pra 
fazer com que meu aluno tivesse um, um sucesso na sua aprendizagem.  

Hortência (1): “aumentou, assim, a questão da visão em relação à determinadas 
situações que a gente vivenciava na escola com nossos alunos. Nós estudamos 
profundamente a questão da (Emília Ferreiro), de (Ana Teberosky), pra gente ter o 

1- De acordo com a fala de Margarida o trabalho docente se altera de forma 
qualitativa a partir do curso de formação em pedagogia. Para Margarida a 
formação lhe concedeu conhecimentos que norteavam sua prática 
alfabetizadora, demonstra que a formação lhe proporcionou embasamento 
teórico que passou a direcionar uma prática orientada por objetivos mais 
bem definidos. Esse elemento para sua identidade docente foi fator de 
legitimação de sua atividade profissional. Alguns professores demonstraram 
ter um comportamento extremamente tradicional antes de passar pela 
formação, há relatos de um docente que ainda fazia uso da palmatória, 
instrumento utilizado desde o século XVIII para bater em alunos que não 
conseguissem êxitos nas tarefas de sala de aula, porém o mesmo alegava 
que por não ter tido uma formação específica para o magistério acabava 
reproduzindo o que viveu em seu período de formação escolar primária. Ele 
atribui sua mudança aos vários cursos de formação pelos quais passou,  mas 
o curso de pedagogia aparece em sua fala como sendo um momento 
importante de contribuição para sua mudança de postura pela densidade 
teórico-prática que o curso apresentava. O docente considera a formação no 
Rede UNEB 2000, como sendo a que mais contribuiu para a transformação 
positiva de sua prática e para a construção de uma nova postura em sala de 
aula, uma postura mais humanizada e mais consciente dos objetivos que 
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conhecimento de como é que as crianças aprendem.” 

Lírio (1): Modificou muito. Olha como a lei permitia, há mais de vinte anos atrás, 
você podia bater no aluno. Eu dei muito cascudo em aluno, dei muita palmada em 
aluno, naquela época. Mas, era assim, eu tinha passado por isso e a gente estava 
internalizado. [...] Mas, então, na verdade, o curso de pedagogia fez com que abrisse 
a mente. Já não penso como antes. Agora eu sei que tenho que respeitar o aluno. 
Você aprende... passa de aprendente à ensinante. (Professor-aluno Lírio) 
 
Crisântemo (2): “Então o curso de pedagogia da UNEB 2000 foi bastante 
proveitoso, ainda mais porque, é, além da teoria que você vê no curso normal 
[regular], no curso de, da UNEB 2000  você fazia relação teoria e prática, porque...a 
gente estudava, nós estudávamos pela manhã, e a noite...é, e a tarde iria pra sala de 
aula, então...o que a gente aprendia, no mesmo dia a gente colocava em prática.” 

Margarida (2): “Nós levávamos os problemas e os professores das metodologias 
também iam nos visitar. Aí davam sugestões e depois a gente sentava com eles nas 
rodas de conversa nas salas e também nas apresentações dos seminários que a gente... 
eles escolhiam temas ligados à nossa prática. Aí a gente, como eu já falei, era um 
laboratório de amostras.” 

Gardênia (2): “a experiência não basta. Existem muitas pessoas que, "ah, tenho 25 
anos de experiência". Aí quando vai para os livros, para as leis, quantas coisas 
erradas não já fez por conta da teoria.” 

 

 

norteiam a prática pedagógica.    (PIMENTA) 
2- A relação teoria e prática, foi apontado pelos professores-alunos 

entrevistados como sendo um dos elementos mais marcantes da formação, 
na própria proposta curricular da formação há um número significativo de 
disciplinas sobre metodologias de diversas áreas do conhecimento em que 
atuam os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, e cada uma 
dessas disciplinas tinha uma carga horária reservada para créditos práticos 
que deveriam ser computados a partir do desenvolvimento de atividades 
direcionadas para o lócus de trabalho dos professores-alunos; (PIMENTA; 
TARDIF); Os saberes da experiência estavam muito presos a um saber 
“tácito”, o curso proporcionou a sistematização de saberes que os docentes 
já traziam, mas utilizavam-nos intuitivamente.  

3-   

 

Margarida (1): “Só que num primeiro momento, o curso de Pedagogia do normal 
[curso regular] estranhou. E houve assim, eh... alunos que ficaram eh... indignados. 
Tanto é que surgiram diversos comentários sobre a validade do nosso curso, que não 
ia ser reconhecido. E aí, eh... gerou até um certo pânico, neh, entre nós... Então nós 
chamávamos o coordenador para dar uma explicação.” 

1- Os docentes relatam que sofreram discriminações e “preconceitos” sobre a 
validade da formação no programa Rede UNEB 2000, principalmente os 
professores-alunos da primeira turma. (Crise identitária da formação- o 
curso seria válido ou não para atuar pedagogos e pedagogas? Essa era uma 
das maiores inquietações dos professores). Os docentes consideram que o 
conteúdo teórico que estudaram no curso intensivo de pedagogia no 
Programa Rede UNEB é equivalente ao conteúdo dos demais cursos de 
pedagogia oferecidos pela universidade; (JUSSARA M. MACEDO) 
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“Nada disso. Acho que a capacidade de quem faz o normal, a graduação nos quatro 
anos é a mesma.” 

Crisântemo (1): “...um bom curso de um tempo suficiente pra que a gente pudesse 
desenvolver as capacidades. É claro que não...estamos prontos, e nenhuma ser 
humano estará pronto, nunca, né, enquanto dias de vida tivermos, estaremos 
progredindo, avançando, conhecendo mais, né, colocando o nosso conhecimento, 
talvez, por terra, né, diante de algum curso teórico, de algum, diante de algumas 
situações diferentes que nunca vivenciamos anteriormente. Mas assim, mas acredito 
que o curso da UNEB 2000 foi suficiente pra que a gente tivesse uma base melhor 
para...atuar.” 

Acácia (1): “Eu ia ser igual aos outros pedagogos, ou ia ser menos eu ia ser mais. O 
que que eu ia ser? Eu tinha esse medo. Mas ao longo do curso eu fui descobrindo que 
era tão bom quanto os outros neh? Que dependia muito mais da minha atuação. 
Então os grupos eram muito esforçados. O curso não deixou a desejar com o 
professor.” 

 

“Eu fiz... existe um curso de pedagogia hoje brilhante, se eu dissesse que fiz, as 
pessoas acreditam que eu fiz o brilhante, o excepcional, porque existia também esse 
olhar um pouco distorcido... desviado, né? "Ah, fez o Rede UNEB 2000? Será que 
realmente esse professor é competente? Ele veio do Rede UNEB 2000!". Quando nós 
saímos, tinha essa fala das pessoas.” 

Açucena (1): “Porque eles diziam que a gente não tinha entrado pela porta da 
universidade. A gente tinha entrado pelo fundo, ou pelo telhado ou que tínhamos sido 
jogados de lá de cima. E nós participamos de uma seleção neh? Teve todo um 
processo dentro do projeto Rede UNEB 2000, e a gente sofria assim muito 
preconceito porque eles diziam, “a carga horária de vocês é reduzida”.  E a gente 
provava que a nossa carga horária era maior então do que então a deles. Porque a 
gente tinha a teoria e a prática e ao mesmo tempo, e eles se sentiam enciumados no 
começo neh?” 

 

2 - Hortência diz que o que legitimou a identidade docente dos professores 
pedagogos formados pelo Rede UNEB 2000, foi um processo gradativo que 
se deu após a formação a medida que os docentes recém formados foram 
ocupando espaços de atuação na rede municipal de ensino como 
coordenadores pedagógicos, como diretores escolares, e o fato de que a 
atuações dos colegas podem ser apontadas como experiências exitosas, o 
que pode ser percebido nas falas de Hortência que hoje ocupa um cargo 
importante na Secretaria Municipal de Educação no setor de elaboração e 
implementação de projetos educacionais; e nos relatos de Gardênia e 
Girassol, que hoje ocupam o cargo de direção escolar, ao afirmarem que o 
diretor escolar pedagogo contribui muito mais para a melhoria dos 
processos pedagógicos da escola, e que somente agora que estão nessa 
condição conseguem compreender melhor o importante papel do diretor 
escolar pedagogo. É válido trazer a lume que na rede municipal de ensino 
até o ano de 2008, os cargos de direção, vice direção e coordenação 
pedagógica eram ocupados por pessoas em cargos comissionados, e que por 
ocuparem os cargos mediante a “indicação política” não apresentavam 
formação na área de educação.  Quando foi aprovada a Lei que criou o 
Plano de Cargos e Salários do magistério em Senhor do Bonfim, é que os 
cargos mencionados passaram a ser ocupados por professores da rede 
municipal de ensino, que obrigatoriamente tenham a formação em 
Pedagogia e mediante processo eleitoral realizado nas unidades escolares. 
Esse fato proporcionou aos professores que passaram pela formação no 
programa Rede UNEB 2000, viessem a ocupar a maioria desses cargos. 
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Hortência (2): “Não, porque, porque eu acho que o curso, o curso ele não fez, não 
fez as pessoas me olharem com outros olhos [...] a gente sentiu assim uma certa 
rejeição, por que, a gente fez um curso pela Rede UNEB 2000 e o curso da Rede 
UNEB 2000 durava... tinha uma carga horária diferente de um curso de  graduação 
diferente do outro. A gente sentiu uma certa, uma certa... discriminação.. 

 

Rosa (1): “A valorização... primeiro a valorização da autoestima, neh? Assim, 
autoestima da gente, neh? A gente se sente assim no patamar mais equiparado. A 
gente sabe que a gente vive assim, numa sociedade assim preconceituosa, neh? Muita 
gente diz assim: Ah você tem um curso superior... Neh? Tem uma professora aqui 
que ela ainda não tem o curso superior.” 

Lírio (1): Um dia vocês verão que eu vou ser que nem vocês professores formados. 
Porque eu sou um professor, mas infelizmente não tenho a credencial pra ser um 
professor. Não sou habilitado. Mas se Deus quiser vou ser habilitado. 

 

Acácia (1): “Eu sou professor qualificado. Então agora eu posso abrir a boca. É 
como se antes as pessoas falassem, mas talvez não fossem ouvidas ou então tivessem 
receio neh? Por não ter uma formação realmente.” 

Gardênia (1): “por incrível que pareça você muda até o seu visual. Porque a sua 
auto estima ela tende a aumentar, porque você não está estacionado, você está no 
processo de aprendizagem, as suas ideias mudam também, porque são várias 
interrogações, quando você assisti a aula, quando você discute com outros colegas, 
com o professor que traz o conhecimento.” 

Íris (1): Eu vejo que a identidade se reconstitui e se constitui também, porque, você 
entra de uma maneira e você sai de uma outra, né? Até porque eu vejo que com toda 
a experiência levada, ou a boa ou a ruim ela irá servir pra alguma coisa. Então, assim, 
quando eu comecei na rede UNEB, eu não sabia que depois as portas iriam abrir, né? 

 

1- A formação elevou da autoestima. A maioria dos docentes entrevistados 
declaram que já haviam tentado “entrar” na universidade através do 
vestibular regular mas não conseguiam. A oferta de um curso exclusivo para 
docentes lhes proporcionou o acesso ao ensino superior, elevando assim a 
autoestima. Alguns dos docentes antes da formação eram professores 
“leigos”, o fato de obterem a habilitação através do curso, significou a 
legitimação de uma atividade que já desenvolviam, mas não eram 
reconhecidos socialmente em suas atividades, esse fator contribuía para que 
esses professores demonstrassem uma baixa autoestima em sua profissão 
nos momentos anteriores ao da formação. È como se a identidade 
profissional fosse questionada socialmente por terem a habilitação; 
(TARDIF); 

2- O incentivo salarial depois da formação é algo também ressaltado pelos 
docentes. 
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Alargou muito 

Rosa (2): “Assim, em termos de valorização do profissional, neh? A gente se sente 
mais valorizada por conta das gratificações que a gente aumenta, tanto na Rede 
Municipal que eu faço parte, como na Rede Estadual também.” 

 

Hortência (1): “Mas eu lembro que o impacto maior, que até hoje eu ainda guardo, 
foi o impacto das minhas colegas, que até algumas eram diferentes no recebimento, 
no confrontamento entre o curso, porque muitas tinham aquela timidez de mostrar 
suas ideias perante a todo mundo, [...] esse, que o curso foi um curso, assim, muito 
disciplinar. Eles não botavam, não colocavam a gente expulso, mas nós éramos 
convidadas a se distanciar, a se afastar do curso, se por um acaso você não cumprisse 
com os horários determinados, as apresentações que eles exigiram na questão da 
grade.” 

Acácia (1): “Essa questão de nos organizar na hora de apresentarmos os trabalhos, 
de exigir dos nossos alunos também uma organização melhor. De organizarmos o 
nosso material quando fossemos entregar algum diretor, alguma coordenadora. Então 
tudo que nós fizemos no curso, nós pudemos levar pra prática indiscutivelmente. Foi 
assim brilhante.” 

Íris (1): “Até porque o curso, a primeira turma... eu acho assim, que esse foi... exigiu 
muito mais dessa primeira turma do que as outras seguintes, né? A gente não podia 
nem engravidar. Mas, a gente nem podia nem engravidar, a gente não podia faltar um 
dia. Eu lembro que teve uma colega que passou e não foi porque estava grávida e ela 
não poderia faltar, entendeu? Foi muito assim, foi muito rígido, a cobrança foi bem 
maior. A experiência ate da primeira turma de uma monografia, foi uma das 
primeiras turmas a fazer monografia na UNEB toda” 

Acácia (2): “Nós tivemos alguns problemas porque nós trabalhávamos e 
cursávamos. Então assim, conciliar era muito complicado, embora na época se eu 
não tivesse filho, se eu não tivesse marido, eu fosse solteira, mas esse compromisso 

 

1- Novas configurações identitárias  no “ser professor” através da nova 
condição “de ser aluno” se construíram na formação. E o aspecto que 
denota mais atenção pela frequência com que os professores-alunos 
relatam, foi a adaptação a terem uma postura mais disciplinada quanto 
às obrigações acadêmicas, como regularidade de frequência no curso, 
entrega e apresentação de trabalhos respeitando os prazos, 
pontualidade, a insegurança de serem avaliados. Talvez essas questões 
tenham causado tamanha estranheza aos professores-alunos por já 
estarem afastados a muitos anos da condição de alunos e por já terem 
construído em suas posturas uma condição que exige menos rigor e 
disciplina na condição de professores da rede municipal de ensino com 
crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. Após a formação 
tornaram mais disciplinados também na atuação profissional como 
docentes em relação aos seus alunos e às demandas burocráticas do 
ambiente escolar; 

2- A modalidade da formação do programa Rede UNEB 2000, apontada 
por alguns teóricos (MACEDO; etc) como modelos de formação numa 
perspectiva “aligeirada”, é apresentada como uma formação que 
produziu esforço muito grande por parte dos docentes; A questão 
financeira foi um elemento dificultador no processo de formação, pois 
os docentes relataram que como o curso seu no turno da manhã para as 
duas turmas, os docentes que faziam hora extra no truno oposto tiveram 
que ficar somente com jornada de trabalho de 20 h, e o salário para essa 
jornada era muito baixo, então muitos se submeteram a dar aula no 
noturno, e acabaram cumprindo uma jornada de 60 horas, dessa forma a 
qualidade da formação acaba prejudicada diante da demanda de 
trabalho intensivo que os professores alunos desenvolviam; 
(PRECARIZAÇÃO NA FORMAÇÃO, OS DOCENTES FIZERAM 
UMA FORMAÇÃO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS- ELEMENTO 
RELACIONADO A IDENTIDADE COLETIVA) 
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meu de estudar, de fazer os trabalhos certinhos, de cumprir prazos.” 

Gardênia (2): “Mas eu senti um pouco de dificuldade na questão de estar, assim, 
dividida, porque você trabalhava, você tinha que cuidar de família, você tinha que 
cuidar de uma filha especial, e dar conta do programa.” 

Girassol (2): “A dificuldade que eu achei é.., foi muito corrido, foi uma coisa, né, 
assim tem que estar em sala de aula, não tinha o tempo para estudo, então foi a 
dificuldade que eu senti, na época, foi justamente essa.” 

Açucena (3): “Nesse tempo para a maioria dos professores não existia essa história 
de notebook, de tablete, de internet neh? E eu tive que botar uma rede telefônica em 
casa, tive que acessar internet, tive que comprar um computador, neh? Pra 
acompanhar as atividades, porque dinheiro pra lan house a gente nem sempre tinha 
pra fazer as atividades.  As atividades não deveriam ser  manuscritas. Elas deveriam 
ser digitalizadas e pra ser digitalizadas a gente tinha que pagar e eu me lembro bem, 
neh? Um real pra digitar e cinquenta centavos pra impressão.” 

3- A passagem pela formação produziu também na identidade dos 
professores alunos a necessidade de avançarem mais no uso da novas 
tecnologias da informação, os professores veem esse aspecto de forma 
positiva; 

 

Crisântemo (1): “É, acredito que...quando você passa a ter um curso de, de 
formação superior...é, você não, não é mais a mesma pessoa...é, no sentido de que 
você passa a enxergar algumas coisas que você não enxergava antes...né, você passar 
a entender algumas coisas que, antes, você talvez não entendia ou tinha dificuldade 
em entender. E assim, com relação a, a minha identidade, eu acredito que o Adailton, 
é...antes, né, era alguém, assim, mais recatado, mais tímido, é, alguém bastante 
inseguro...e depois, né, eu consegui superar muitos das minhas, muitas das minhas 
limitações, né, e coisas que ainda prossigo...para tentar superar, mas, que assim, me 
deu maior autonomia, né, coragem, determinação, para enfrentar os problemas que 
nos, nos traz.” 

Hortência (1):  “ Eu me tornei muito ousada, passei a ter mais ousadia para me 
posicionar na escola, nas reuniões pedagógicas.” 

“Eu fiquei mais, assim, segura das coisas. Eh... em determinadas coisas... Essa 

 

1- A formação contribuiu para uma maior criticidade dos docentes em seu 
labor, houve um fortalecimento do engajamento político. Os 
professores falam de que passaram a conhecer melhor seus direitos, 
ganharam “ousadia” para apontar problemas educacionais em seus 
contextos, já podiam dialogar também elementos teórico-pedagógicos, 
os docentes já não se sentiam dependentes do suporte da “orientação 
pedagógica externa”, sentiram-se dotados de conhecimentos que lhes 
possibilitaram uma maior “autonomia” em suas práticas pedagógicas; 
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questão de direitos, né? Do cidadão. Eu acho que o curso deu esse impacto porque a 
gente era muito direcionado... olhava só pra uma direção e o curso ele nos abre 
vários, váris possibilidades, vários olhares [...]” 

Acácia (1): “Porque os professores quando enxergaram o mundo, (inint) o mundo 
neh? Ah e aí passaram a  lutar pelos seus direitos, participar das reuniões. Quando 
tinha reunião de coordenação, todo mundo denunciava o que tava errado, dava 
opinião. Então era como que se receber o diploma daqui a um ano ou dois lhe desse 
uma, fosse um escudo. Agora eu posso falar porque estou me qualificando. Eu agora 
vou ser pedagogo neh? 

Gardênia (1): Às vezes você até discorda da opinião daquele professor, que não é 
tudo também que você acha que tem que ser, então essas discussões que tem dentro 
da universidade, elas são assim importantíssimas para o profissional.” 

 

 

 

Girassol (1): “Agora o mais marcante mesmo era uma tal da monografia. Primeira 
vez, estudo e pesquisa. Então isso foi assim, um pouco corrido, uma experiência 
nova. Aí, não foi tão ruim porque foi em grupo. Aí,né, a gente fez um grupo de três 
pessoas. Então a gente dividia, mas foi uma experiência boa e ao mesmo tempo uma 
coisa assim... sufocante porque eu não tinha experiência nenhuma com pesquisa, 
né?”. 

 

1- Primeira aproximação com a prática da pesquisa em educação; 
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FICHA DE ANÁLISE INTERPRETATIVA N º 04 
 
 
 

4- A IMAGEM PROFISSIONAL DE SI QUAIS OS SENTIDOS REVELADOS PELOS TRECHOS SUBTRAÍDOS? 

 

Margarida(1): “Eu acho que ele... Esse curso... A Rede UNEB produziu eh... 
professores assim, eh... afetuosos com a profissão. É como eu te falei. Essa colega 
que entrou dizendo que não gostava de ser professora, hoje ela pensa totalmente o 
contrário. E eu tenho certeza que a Rede UNEB plantou isso. E que eles, os que 
saíram a grande maioria, eles também saíram semeando, neh? Assim, esse afeto pela 
profissão.[...] Era uma turma muito unida e fortaleceu a nossa identidade enquanto 
educador.” 

Acácia (1): “A [Acácia] antes era uma [Acácia] que sempre quis ser professora e 
depois do curso eu, eu era apaixonada neh? Mas dizem que a paixão dura 2 anos. 
Talvez tenha sido 2 anos da Rede UNEB 2000, e depois vira amor neh?. Diz que se 
passar de 2 anos é amor. Então meu caso com educação, caso de ser professor é um 
caso de amor. E quem me fez amar foi a Rede UNEB 2000. Foram os professores, 
foram os colegas que até hoje eu tenho contato, então eu sou uma professora que 
devo muito a Rede UNEB 2000. E não me vejo fazendo outra coisa, a não ser na 
educação. Gosto muito.” 

Margarida (2): “Bem. Eu mesma a imagem que eu construí a respeito de... eh... da 
minha posição e do que eu escolhi, eu como pessoa, foi de uma imagem de 
autoconfiança, de segurança.  Em relação às outras pessoas, eh... nas escolas mesmo 
a gente teve condições de opinar nas reuniões pedagógicas, de ter... de cobrar mais 
das coordenadoras, dos orientadores, da própria comunidade [...] Então, ficou melhor 
para argumentar com a comunidade, para argumentar no Conselho de classe, nas 
reuniões pedagógicas porque a gente tinha embasamento.” 

 

 

1-Identificação com a profissão. Para Margarida, a identidade profissional 
se “firma” após o curso, mesmo aqueles que não se identificavam com a 
profissão, que ainda não tinha se definido profissionalmente no magistério, 
passam a assumir uma relação de aceitação da profissão e   nos seus relatos 
apresentam um desejo de continuar e de crescer profissionalmente atuando 
como docentes;(SOCIALIZAÇÂO PROFISSIONAL DUBAR) 

2- Imagem profissional de maior segurança e confiança no próprio trabalho, 
independência “pedagógica”. Os professores deixam transparecer em suas 
falas que a formação lhes habilita para questionar as questões pedagógicas 
que permeiam o cotidiano escolar, acreditam que as pessoas em voltam 
passam a dar mais credibilidade ao que se posicionam. 
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Rosa (1): “Eu me vejo assim valorizada. Realmente, neh. Muitas pessoas criticam. 
Ah. Hoje ainda existe muitas pessoas que criticam o curso de Pedagogia, neh? Mas 
assim. Quando... se tiver na minha frente, quando alguém coloca essa crítica, eu sou 
uma das defensoras, neh? Eu realmente escolhi.” 

Rosa (2): “Acho que as pessoas... [riso] As pessoas me acham um pouco metida, 
neh? E eu... eu não faço questão de ser[...]Eu acho que esse curso ele veio me dar 
essa oportunidade.”  

 

Acácia (1): “Parece que quando você faz um curso, você fica mais importante, é 
como se você fosse uma autoridade, né? Então, assim, algo em (torno) da pedagoga 
eu era a pessoa mais chique família, uma das mais chiques. [...] E, o respeito que se 
tem pela educação, pelo pedagogo é maravilhoso e os colegas também porque você 
passa a falar melhor, você passa a defender melhor os seus objetivos, você passa a se 
organizar melhor em sua sala de aula, você passa a ter ideias, não sei se é bem o 
curso ou se é a socialização com as pessoas, mas parece-me que você pensa melhor 
realmente. Você estrutura melhor seus pensamentos, suas ações, quando você faz um 
curso. 

 

2- Valorização social e no âmbito profissional. A identidade de “Pedagogo”. 
(LIBÂNEO); 

3-  Status social diferenciado a partir da formação em nível superior. 

 

Crisântemo (1): “É, acredito que...quando você passa a ter um curso de, de 
formação superior...é, você não, não é mais a mesma pessoa...é, no sentido de que 
você passa a enxergar algumas coisas que você não enxergava antes...né, você passar 
a entender algumas coisas que, antes, você talvez não entendia ou tinha dificuldade 
em entender.”  

E assim, com relação a, a minha identidade, eu acredito que o[Crisântemo], é...antes, 
né, era alguém, assim, mais recatado, mais tímido, é, alguém bastante inseguro...e 
depois, né, eu consegui superar muitos das minhas, muitas das minhas limitações, né, 

1- Alguns docentes relataram que se tornaram mais críticos, perderam a 
timidez e que esses elementos foram fundamentais para transformações 
na identidade profissional, muitas vezes marcada por “traumas” da 
própria vida escolar, como cita o profº Crisântemo; 

2- A formação interfere na(s) identidade(s) dos sujeitos, não só a 
identidade profissional é alterada, mas também as outras identidades 
sociais, os professores apontam mudanças nas relações familiares. 
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e coisas que ainda prossigo...para tentar superar, mas, que assim, me deu maior 
autonomia, né, coragem, determinação, para enfrentar os problemas que nos, nos 
traz. 

“E assim, um fato me marcou bastante, que me causou muito trauma durante toda a 
minha trajetória escolar, que foi, é, uma professora da...primeira série...né, que me 
tratava muito mal...inclusive, assim, me diminuía, colocava minha autoestima lá em 
baixo, porque me chamava de burro, de magrelo, né, então assim, é alguém que me 
trouxe, assim, consequências terríveis. E pra que eu pudesse me libertar disso foi, foi 
necessário muito esforço, muita dedicação, e...é algo que ainda...ainda me persegue, 
mas que...graças a Deus eu tenho conseguido superar.” 

Girassol (2): “Olhe, vou te falar a verdade, mudou, deu um giro de trezentos e 
sessenta graus, mudou bastante, eu tenho outra visão hoje, não só profissional mas 
também como pessoal. A gente vê a educação com outro olhar né, e foi muito bom.”. 

Açucena (2): “Então a gente tava lá, deixava filho em casa, deixava marido, muitos 
problemas e inúmeras colegas na sala separaram, né? Tiveram crises no casamento, 
né? Justamente por essa busca de não desistir e nossa turma começou com a turma 
completa e finalizamos sem ninguém desistir. 

 

 

 

 

Girassol (1): Porque eu acredito tanto que um gestor hoje, ele tem que ter uma base 
do que é a escola, porque é a mesma coisa se você colocar um médico pra trabalhar 
como mecânico ou vice-versa. Então eu acho que o profissional da área ele tem que 
ter um embasamento naquela área pra você ter subsídios pra poder...” 

Açucena: “Eu sou professora. Eu gosto de ser professora. Eu não me sinto em outra 

 

1- A formação como legitimação para a Identidade profissional  no 
magistério (ARROYO; TARDIF). 
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profissão que não seja ser professora.”  

Acácia (1): “Eu descobri na relação de pedagogo que nós somos vistos como o que 
dá conta de tudo, né? Então o pedagogo, em qualquer escola que ele chega, todo 
mundo me procura. Interessante que nem todo mundo procura o professor de 
química, professor de matemática, o de português, mas todo mundo procura o 
pedagogo. Então, assim, o pedagogo ele tem uma função muito importante onde ele 
chega que é, justamente, o de, o de alinhar o que está desalinhado, né? Ele tem essa 
visão mais ampla. Talvez pela, pelas disciplinas que o curso oferece, né? Que são 
mais ligadas a questão pedagógica, mas a gente fica mais sensível as, as dificuldades 
que o professor tem, seja ele de que disciplina  for, seja o aluno. Parece-me que a  
gente enxerga e faz um pouquinho melhor, não que a... nós sejamos superiores, mas 
nós tempos o jeito do pedagogo de direcionar bem as coisas[...]. 

 

Açucena (2):  Eu sou pedagoga e psicopedagoga. Quando a gente vai se identificar 
eu digo, "Eu sou professora." Então, dentro da professora, que formação na área você 
tem? "Pedagogia, né? Entre outras e outras e outras." Então, eu vejo assim, que além 
de você ter o curso é muito importante você incorporar aquele perfil profissional que 
você tem, sem perder a essência da humildade, do profissionalismo, né?  

1 – Se afirma a identidade profissional de “ser” pedagogo numa 
perspectiva ampla de atuação, não somente da habilitação para as 
séries iniciais. Os docentes se veem como pedagogos e 
compreendem a complexidade do “ser pedagogo,” vivenciam no 
seu cotidiano profissional uma nova identidade que se ampliou no 
que concerne à atuação profissional uma grande maioria atua em 
funções de coordenação pedagógica e direção escolar, e nas 
próprias falas se evidencia uma afirmação das exigências que se 
configuram em torno de suas identidades pós-formação em 
Pedagogia.(LIBÂNEO) 

2- A identidade profissional independente da formação é marcada pela 
identidade “pessoal” construída nos primeiros espaços d 
socialização; 
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