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Poema ao Oralista 

 

Empresta-me sua voz... 

Dá-me pela palavra, que é sua, o direito de ser eu; 

Permita-me contar como foi, como vejo, ou pelo menos como vi. 

Deixe-me dizer, 

Não como aquele que faz da saudade um projeto de vida, 

Nem da memória um exercício. 

 

Tenho uma história, minha, pequena, mas única. 

Pergunte-me o que quiser, mas deixe-me falar o que sinto. 

Dar-lhe-ei minha verdade como quem talha o passado, 

Flanando sobre dores e alegrias. 

Contar-lhe-ei o que preciso como alguém que anoitece  

Depois da aventura de auroras e tempestades, 

Como alguém que destila a emoção de ter estado. 

Farei de meu relato mais do que uma oração, um registro. 

Oração e registro simples, de indivíduo na coletividade que nos une. 

 

Empresta-me sua voz e letra para dizer que provei o sentido da luta, 

Para responder ao poeta que “sim”, que valeu a pena, que a alma é enorme. 

 

Empresta-me o que for preciso: 

A voz, a letra e o livro, 

Para dizer que experimentei a vida e que, apesar de tudo, 

Também sou história. 

 

José Carlos Sebe Bom Meihy (1996) 
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RESUMO 

 

Este trabalho se insere nos estudos sobre história de vida e formação de professores. 
Neste caso, professores de Ciências do município de Guanambi, localizado no 
sudoeste baiano. Como os professores de Ciências, dos anos finais (do 6º ao 9º ano) 
do ensino fundamental, das escolas públicas do município de Guanambi, se forjam 
na profissão tendo em vista suas bases formativas e de trabalho? O que eles elegem 
como elementos de se encontrarem na profissão professor na sua caminhada de 
trabalho na escola?  A quais condições de trabalho estão submetidos tais professores? 
Estas foram as perguntas norteadoras da pesquisa, que teve como objetivos: 
compreender como os professores, do Ensino Fundamental se reconhecem na 
profissão professor segundo suas experiências formativas e de trabalho; verificar 
quais elementos são apontados pelos professores que os que os fazem permanecer na 
profissão, tendo em vista suas condições de trabalho e experiências formativas. O 
lastro teórico-metodológico que sustentou a pesquisa foi a história de vida e 
formação. O roteiro de entrevista foi o meio de interlocução com as quatro 
colaboradoras da pesquisa, que mostraram, entre outros aspectos, que a melhoria das 
condições de trabalho é fator imprescindível para o desenvolvimento do exercício 
docente. Ao optarem pela docência na Educação Básica, com as disciplinas Ciências e 
Biologia, estão indo ao encontro de uma carreira regulamentada, que as qualifica, 
identifica, as diferencia de outras profissões. Para algumas professoras, a escolha pela 
profissão professor foi acontecendo de forma natural, pelo desejo de exercerem a 
docência na Educação Básica. Para outras, foi por falta de alternativa em sua 
trajetória de vida e formação. Conforme as narrativas, as professoras buscaram, 
continuamente, desenvolver um trabalho docente com responsabilidade e dedicação. 
As marcas deixadas nos caminhos formativos e de trabalho são conhecimentos e 
experiências adquiridos ao longo do itinerário docente, contadas pelas professoras 
que caminham no mesmo movimento de almejarem melhores condições de trabalho. 
Consideram, porém, este desejo como uma longa jornada de lutas sindicais que 
envolvem saberes, desenvolvimento profissional e vontade política. As 
colaboradoras salientaram a articulação entre formação, carreira e trabalho docente 
no processo de ser e fazer a educação. Todas as colaboradoras focaram a melhoria 
das condições de trabalho, a valorização salarial e social como marcos importantes de 
mudança no exercício da docência.  
 
Palavras-chave: Formação de professores de Ciências no Brasil. História de vida e 

formação. Processos identitários. Trabalho e carreira docente.  
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ABSTRACT  

 

This research covers studies of the lives, history, and training of science teachers of 
Guanambi city, located at south-east of Bahia state – Brazil. How are science teachers 
(from 6th to 9th grades) of public schools in Guanambi city forged into the profession 
in light of their training and work bases? What do they elect as elements of the 
profession in the teacher career in the school? What are the working conditions the 
teachers are submitted to? These were the guiding questions of the survey, which 
aimed to: understand how the teachers of Primary Education in public schools 
recognize themselves in the teaching profession according to their training and work 
experience; Verify which elements are pointed out by the teachers that make them 
stay in the profession, specially observing their working conditions and experiences. 
The theoretical-methodological base that supported the research was the story of life 
and training. The interview guide was the dialogue with the four collaborators of the 
research, which showed, among other things, that improving working conditions is 
an essential factor for the development of the teaching exercise. By opting for 
teaching in the basic education, with the disciplines of science and biology, they are 
going to meet a regulated career, which qualifies, identifies, unlike other professions. 
For some teachers, the choice of the teacher profession happened naturally, by the 
desire to pursue the exercise of teaching in basic education. For others it was for a 
lack of alternative in their life trajectory. As the narratives, the teachers have been 
trying continually to develop a teaching job with responsibility and dedication. The 
marks left in the formative paths and work are the knowledge and the experiences 
acquired during the teaching time, told by teachers who walk with the same desire of 
obtain better working conditions. However, this desire is followed by a long journey 
of struggles involving professional development and political power. The 
contributors emphasized the link between education, career and teaching work in the 
process of educating. All contributors focused on the improvement of working 
conditions, wage and social value as indispensable for the change in the teaching 
profession. 
 

Key-words: Training of science teachers in Brazil. Life history and training. Identity 
processes. Work and teaching career. 
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INTRODUÇÃO 

 

UMA PARTE DA HISTÓRIA... DE MINHA HISTÓRIA... DA FORMAÇÃO E 
TRABALHO ÀS IMPLICAÇÕES COM A PESQUISA 

 

 “As memórias de mim mesmo me ajudaram a entender as tramas das quais fiz parte.” 

Paulo Freire (1993, p. 1) 

 

No registro de alguns traços da minha história, destaco a minha formação 

familiar. Sou a quinta filha de um total de sete irmãos, de pais provenientes da zona 

rural. Ao se mudarem para a zona urbana da cidade de Guanambi, Bahia, no final da 

década de 1960, meus pais tiveram a finalidade de matricular os filhos em 

instituições de ensino. 

A intenção era que nós tivéssemos mais oportunidade de emprego, salário 

fixo, carreira, segurança na aposentadoria. A ideia era de que os filhos não 

repetissem a história deles.  

De 1970 a 1971, cursei a educação infantil em um espaço particular, 

promovido pela professora Bizantina, em uma das salas de sua residência. De 1972 a 

1975, ocorreram os anos iniciais do ensino fundamental, na Escola Estadual Dr. José 

Bastos. Naquela época, no ensino prevalecia a transmissão de conteúdos, pois se 

valorizava o ato de decorar e memorizar coisas.  Entre os anos de 1976 e 1982, cursei 

os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio em contabilidade no Colégio 

Estadual Governador Luiz Viana Filho.  

Com o curso de contabilidade, iniciei, como bancária, minhas primeiras 

experiências no mundo do trabalho. Aos 18 anos, assumi um casamento, saí do 

trabalho e ingressei no curso de magistério no Centro Educacional de Aracatu, Bahia. 

As minhas primeiras experiências em sala de aula foram logo após o curso de 

magistério, por meio de um contrato temporário. Na ocasião, a sala de aula soava 

mais como passatempo do que como um desejo.  

Após cinco anos em Aracatu, retornei à minha cidade natal em 1987 e atuei na 

função de professora em instituições filantrópica e particular. Os contratos 
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temporários foram situações que geraram insegurança no início da carreira e que 

dificultaram a constituição da minha relação com a profissão docente.  

Em 1992, inscrevi-me no concurso público para professor na rede estadual de 

ensino da Bahia. Aprovada, passei a lecionar no ensino fundamental no ano seguinte. 

Hoje, penso que o fato de ser aprovada no concurso e ter um emprego permanente 

me possibilitou uma reflexão mais intensa sobre a minha relação de pertencimento à 

profissão e a minha adesão à docência. Nesse início, as condições de trabalho, a 

carência de apoio pedagógico e a falta de políticas públicas para a formação inicial e 

continuada foram sempre lacunas registradas nas minhas lembranças. Muitas vezes, 

a Promoção na Carreira era custeada com o próprio salário do professor, por meio de 

cursos de Especialização ou aperfeiçoamento. 

Envolvida com o magistério, em 1995, iniciei o curso de pedagogia na 

Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Campus de Guanambi, em turno oposto 

aos meus afazeres como diretora de uma escola estadual. Considero esse momento 

muito conturbado em meu processo formativo, porque não tinha tempo para me 

dedicar aos estudos. Mas, o desejo era tanto de me formar em pedagogia que resisti e 

finalizei minha graduação em 1998.  

Naquela ocasião, o estado da Bahia passava por algumas mudanças em sua 

estrutura de gestar a educação básica. A educação infantil e o ensino fundamental 

deveriam progressivamente ficar a cargo dos municípios e, por essa razão, muitas 

escolas foram municipalizadas, e os professores – pedagogos como eu – 

continuariam como professores do Estado. E para fazer o quê? Essa era a pergunta. 

Com a municipalização das escolas estaduais que ofereciam a educação 

infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, nós, professores, fomos removidos 

para os colégios estaduais que ofertavam os anos finais do ensino fundamental e o 

ensino médio.  

E, assim, passei a ministrar disciplinas nos anos finais do ensino fundamental 

e no ensino médio, na educação básica, sem ter a formação mínima exigida pela nova 

LDB. Como medida paliativa, aos professores excedentes em sua área de atuação foi 
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oferecida uma formação inicial em nível superior e uma segunda licenciatura1 – para 

aqueles que tinham a formação em pedagogia ou bacharelado. 

Assim, iniciei minha caminhada na Licenciatura em ciências biológicas, pela 

Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), por meio de matrícula especial, na 

modalidade semipresencial. Esse curso acontecia a cada quinze dias, em uma das 

salas do Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde e Gestão (Ceep), em 

Guanambi, com graduandos de várias regiões do estado da Bahia. O 

acompanhamento, as aulas, as experiências em laboratório e o desenvolvimento das 

atividades de campo aconteciam com a participação de professores e tutores a 

distância e presencial.   

A intenção da formação em uma licenciatura mais específica repousava em 

um desejo muito simples – trabalhar apenas em uma área do conhecimento. Afinal, 

em regra geral, o pedagogo assumia toda e qualquer disciplina dos anos finais da 

educação básica. Isso acontecia muito em função da necessidade de preenchimento 

da carga horária semanal de 40 horas aula, com 28 horas em sala de aula2, 8 horas de 

planejamento no interior da escola e 4 horas de atividades extraclasse. Havia uma 

espécie de coação para complementar a carga horária, o que tinha implicação direta 

no salário do professor. 

 Por razões políticas, típicas de interior de Estado, fui exonerada da gestão 

logo no começo da licenciatura. Assim, assumi a sala de aula e, posteriormente, as 

disciplinas ciências e biologia. 

Durante esses vinte anos de atuação no magistério, os investimentos na 

profissão sempre foram uma condição necessária e essencial para a promoção na 

carreira, creio que não só minha; porém, percebo que a luta por valorização 

profissional, por melhores condições de trabalho e por maior reconhecimento social 

da profissão ainda se faz presente de maneira intensa. Essa preocupação com a 

valorização social e econômica e com as condições de trabalho da profissão de 

professor é anunciada em publicações de diversos autores, entre esses cito alguns, 

                                                           
1 O professor, por estar excedente em sua área de formação no Ensino Fundamental e Ensino Médio 
na escola em que é lotado, cursa outra licenciatura, diferente de sua formação inicial, adequando-se às 
necessidades da instituição de ensino em que foi designado a ensinar.  
2 A carga horária foi reduzida, a partir de 2014, para 26 horas aula, do professor de Educação Básica, 
conforme Lei nº 12.904 de 17 de setembro de 2013. (ANEXO 2), e o planejamento de 8 para 10 horas. 
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como Brito (2011; 2006), Chapani (2010), Gatti, S., Nardi e Silva (2008), Nóvoa (2007; 

1999), Oliveira, D. (2004), Brzezinski (2002), Pimenta (1997). Embora reconheça que 

algumas melhorias tenham acontecido, ainda não percebo maiores perspectivas de 

mudança.  

Vivencio, no contexto da educação, condições de trabalho que desfavorecem o 

envolvimento pleno junto à profissão, como a superlotação nas salas de aula, que 

dificulta as relações interpessoais; a carência de material didático adequado, o que 

inibe o desenvolvimento das atividades pedagógicas; a excessiva carga horária a ser 

cumprida; e diversidade de disciplinas a serem planejadas, gerando fadiga e, até, 

mal-estar junto à profissão. Experiencio, também, currículos descontextualizados da 

realidade da escola e do aluno, suscitando incompreensão dos educandos em relação 

aos conteúdos explicitados nas aulas, o que torna recorrente, portanto, o ato de 

pensar essa situação.  

Desse modo, a desvalorização salarial e a omissão de incentivo na carreira 

docente têm contribuído para que o educador complemente a sua renda salarial 

assumindo aulas em várias instituições de ensino. No meu ponto de vista, esses 

movimentos vêm precarizando a nossa vinculação com o trabalho docente na 

trajetória de nossa relação com a profissão professor.  

A implicação com os estudos em torno do professor de ciências está associada 

à minha experiência, à vida na escola como gestora, às leituras que passei a fazer e a 

questionamentos que faço até hoje, como, por exemplo: por que permanecemos na 

profissão, mesmo vivendo essas situações no fazer-se professor? Por que os 

professores assumem a política de ficar com várias disciplinas para as quais não 

foram habilitados? Essas e outras questões começaram a fazer parte de meu universo 

formativo e, assim, cheguei ao mestrado com uma proposta de pesquisa voltada para 

entender melhor esses caminhos de fazer-se professor de ciências e de biologia.  

Debruçando-me sobre a literatura da área, reconheço que existem muitas 

pesquisas sobre a formação de professores de ciências e de biologia, entre essas, 

evidencio algumas teses e dissertações, como a de Ambrosini (2012), Baratella (2012), 

Zaneti (2012), Brito (2011; 2006), Longhini (2011), Chapani (2010), Soares (2010), 

Paixão (2008), Reale (2008), que contribuem por apontar as políticas públicas que 
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envolvem a formação do professor de ciências biológicas, trabalho e carreira docente, 

subjetividades, singularidades, identidades e saberes docentes, discussões sobre a 

história da educação no Brasil. Ao tempo em que percebo que ainda existem muitas 

possibilidades de estudos e aprofundamento de aspectos, que, além dos movimentos 

de olhar os formatos das políticas públicas da história da educação e da formação, 

podem repousar em conhecer as narrativas daqueles que fazem acontecer o dia a dia 

da profissão, de “assentar-se” na sociedade. 

Nesse contexto investigativo, o problema de pesquisa emergiu da história de 

vida de professores, na trajetória de formação da profissão professor. A pesquisa 

“Histórias de vida de professoras de Ciências Biológicas em Guanambi – Bahia” teve 

como propósito responder aos questionamentos: Como os professores de Ciências, dos 

anos finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental, das escolas públicas do município de 

Guanambi, se forjam na profissão a partir de suas bases formativas e de trabalho? O que eles 

elegem como elementos de encontrar-se na profissão professor na sua caminhada de trabalho 

na escola?  Quais são as condições de trabalho a que estão submetidos esses professores? 

Os objetivos gerais da pesquisa foram: compreender como os professores do 

ensino fundamental se reconhecem na profissão de professor a partir de suas 

experiências formativas e de trabalho; e apresentar os elementos apontados pelos 

professores que os fazem permanecer na profissão a partir de suas condições de 

trabalho e experiências formativas.  

Ao tempo em que alcançasse tais objetivos, pretendia, ainda, delinear a vida 

formativa e profissional dos professores de ciências biológicas dos anos finais (6º ao 

9º ano) do ensino fundamental das escolas públicas do município de Guanambi, 

como meio de me apropriar e divulgar as histórias de uma categoria de trabalho 

docente; apresentar as condições de trabalho dos professores de ciências biológicas 

dos anos finais (6º ao 9º ano) do ensino fundamental das escolas públicas do 

município de Guanambi, Bahia, relatadas por eles. 

Para responder às perguntas propostas, a pesquisa aportou na abordagem 

qualitativa, embasada nos trabalhos de Pineau e Le Grand (2012), Brito (2011), Josso 

(2004), Souza, E. (2004), Moresi (2003), Poirier, Clapier-Valladon e Raybaut (1999), 

Thompson (1998), Ludke e André (1986), entre outros, que contribuíram para a 
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realização da pesquisa. Como aspecto metodológico, a pesquisa-formação é 

apresentada por Josso (2004), Souza E. (2004) e outros colaboradores como 

possibilidade de lidar com esses universos formativos da condição humana, ao 

tempo que possibilitam ao interlocutor formar-se, ao observar e ter acesso às 

histórias dos outros.  

Este trabalho está organizado em três capítulos, que apresentam a formação 

de professores de ciências no Brasil, o trabalho docente, os processos identitários e as 

imagens dos professores.   

O primeiro capítulo, Percorrendo os caminhos da história de professores no Brasil, 

subdivide-se em três itens: A trajetória da formação de professores e professores de 

Ciências: aspectos históricos e políticos do pensar/fazer a profisão professor; 

Desenvolvimento profissional dos professores de Ciências – formação e trabalho 

docente, tendo como subtópico: Trabalho docente e Formação de Professores da 

Educação Básica: a carreira e a profissão professor; e Processos identitários e imagens 

do professor junto à profissão, que trata dos processos identitários e das imagens de 

professores de ciências no Brasil: como nos construímos na carreira.  

No segundo capítulo, Os caminhos escolhidos para as narrativas das histórias de 

vida das professoras de Ciências: aspectos teórico-metodológicos da pesquisa, utilizo a 

abordagem qualitativa para conhecer as histórias de vida e formação – pesquisa-

formação; a  leitura compreensiva-interpretativa; o delineamento do nosso campo de 

pesquisa e os colaboradores da pesquisa; e a entrevista como meio de conhecer os 

narradores e suas narrativas.  

O terceiro capítulo, As professoras e suas histórias de vida: a compreensão e 

interpretação de suas narrativas, está subdividido em quatro subtópicos: o primeiro é 

sobre as colaboradoras da pesquisa – o início da escolarização e da carreira; o 

segundo, as experiências formativas: o forjar-se na profissão professor; o terceiro, as 

experiências de trabalho: o encontrar-se na profissão professor; e o quarto, condições 

de trabalho no percurso formativo docente: como os professores se assentam na 

carreira. Nesse capítulo, as professoras contam a sua formação, as marcas da 

profissão, como vão se constituindo na carreira, suas condições de trabalho nas 
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escolas públicas em que exercem a profissão professor em Guanambi, estado da 

Bahia.  

Para compreensão e interpretação das narrativas das histórias de vida das 

professoras colaboradoras da pesquisa, utilizei três tempos: Tempo I – Pré-análise, 

leitura cruzada; Tempo II – leitura temática – unidades de análises descritivas; 

Tempo III – leitura interpretativa-compreensiva do corpus. (SOUZA, E., 2004). 

Como meio de aproximação e conhecimento dessas narrativas, utilizei um 

roteiro de entrevistas, que foram gravadas, transcritas e devolvidas às professoras, 

para as suas considerações, e, em seguida, tomei como referência a reflexão e a 

interpretação daquelas histórias.  

As colaboradoras que narraram suas histórias de vida foram quatro 

professoras, com licenciatura em biologia ou ciências biológicas, de escolas públicas 

municipais e estaduais de Guanambi, que atuam na disciplina ciências nos anos 

finais do ensino fundamental da educação básica.  

Nas considerações finais, O encontro com a vida de professores nos caminhos da 

formação e do trabalho docente, apresento as minhas reflexões sobre a pesquisa e suas 

contribuições para o campo científico, formativo e profissional da profissão 

professor. Considero, portanto, que a minha caminhada para o desenvolvimento da 

pesquisa foi e continua sendo de muita leitura, pesquisa sobre a história da educação 

brasileira, formação e trabalho docente, processos identitários e estudos 

(auto)biográficos. Esse meu percurso formativo vem contribuindo para a 

compreensão e interpretação das histórias de vida das professoras, colaboradoras da 

pesquisa, da minha própria história e de tantas outras apresentadas em teses, 

dissertações, artigos, por vários autores que me auxiliaram na escrita desta 

dissertação.  

Este estudo representa, também, a constituição da formação das professoras 

de Guanambi, contada por meio de suas histórias de vida, sua permanência na 

profissão na educação básica, os caminhos trilhados no percurso do seu exercício na 

docência. Penso, contudo, que é necessário mais aprofundamento desse processo 

formativo por meio tantas outras histórias, que podem vir a somar às experiências de 
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formação e de trabalho docente das professoras de ciências e de biologia aqui 

apresentadas. 

A realização do mestrado tem me possibilitado, mais ainda, interpretar como 

me formei professora, como continuo e como tantos outros professores persistem 

nessa profissão, mesmo diante da desvalorização profissional, social e econômica, 

das condições de trabalho que vivenciamos em nosso dia a dia de fazer a educação, 

de forjar-se professora de ciências e de biologia.  

Os caminhos que venho trilhando não param por aqui; penso que é o início de 

uma trajetória e, a cada dia, vou aprendendo com as histórias do outro, com a 

formação, significação e experiência de minha própria história, em uma contínua 

construção de minha identidade docente. Na escuta das narrativas das professoras, a 

emoção, muitas vezes, tomou conta de mim, pois cada história contada era mais um 

aprendizado, mais uma formação na inter-relação com o outro. Esse respeito com a 

história do outro, com o encontro dos caminhos de permanência da profissão 

professor, entre risos e lágrimas, episódios marcantes e trágicos, entrelaçavam-se as 

histórias de vida das professoras de Guanambi com a minha própria história, no 

percurso das narrativas de tantas outras histórias. E assim, vou-me formando, 

sentindo-me mais humana, mais gente, mais educadora, na busca constante pela 

legitimação e valorização da carreira docente. 

Acredito que o trabalho de pesquisa não será interrompido; é apenas o começo 

de uma caminhada na qual ainda tenho muito que aprender, que pesquisar, pois é 

preciso ouvir mais narrativas de professores, conhecer suas histórias, suas 

permanências na profissão professor, suas angústias e suas buscas por valorização 

profissional, suas lutas, por meio de associações, de sindicatos, de apoio da 

sociedade, para a melhoria das condições de trabalho docente. Para isso, acredito que 

esse esforço requer mais tempo, mais leituras de tantos outros autores que não pude 

realizar, mas deixo minhas contribuições com este estudo, como uma ponta de um 

iceberg que está começando sobre as histórias de vida das professoras de ciências e 

de biologia da cidade de Guanambi, estado da Bahia. 
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CAPÍTULO I 
 

1. PERCORRENDO OS CAMINHOS DA HISTÓRIA DE 
PROFESSORES NO BRASIL 

 

Para evocar seu próprio passado, em geral, a pessoa precisa recorrer às lembranças de outras, e se 
transporta a pontos de referência que existem fora de si, determinados pela sociedade. 

(HALBWACHS, 2003, p. 72) 

 

Neste capítulo, apresento as discussões teóricas sobre a formação de 

professores de ciências. A proposta é construir um ponto de partida e de chegada 

teórica que nos ajude a pensar sobre as histórias de formação e de trabalho dos 

professores de ciências dos anos finais do ensino fundamental, da cidade de 

Guanambi.  

Considerando as questões de pesquisa e seus objetivos, fez-se necessário 

construir, junto à literatura, quatro eixos iniciais que versam sobre: formação de 

professores de ciências; trabalho docente; processos identitários e história de vida.  

 Este capítulo está estruturado em três partes. A primeira, Trajetória da 

formação de professores e de professores de ciências no Brasil, subdivide-se em: 

Formação de professores e de professores de ciências: aspectos históricos e políticos 

do pensar/fazer a profisão professor. A segunda, Desenvolvimento profissional dos 

professores de ciências – formação e trabalho docente, enfoca o trabalho docente e a 

formação de professores da educação básica: a carreira e a profissão professor. Na 

terceira parte, Processos identitários e imagens do professor junto à profissão, 

apresento como nos construímos na carreira. 

O diálogo com os vários autores contribuiu para eu me apropriar das diversas 

leituras, consolidando o trabalho de pesquisa na compreensão de como nós, 

professores de ciências e de biologia da educação básica, vamos nos constituindo na 

carreira e na profissão professor. 

 

1.1 Trajetória da formação de professores e de professores de ciências no Brasil 
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1.1.1 Formação de professores e de professores de ciências: aspectos históricos e 

políticos do pensar/fazer a profisão professor                                                                                                                                  

 

Na primeira parte deste capítulo, apresento os caminhos da história da 

educação, para compreender como se deu a trajetória de formação dos professores de 

ciências e de biologia no Brasil. Para isso, busquei na literatura os escritos de Cunha 

(2011), Faria Filho (2011), Paiva (2011), Ribeiro, A. (2011), Villela (2011; 2008), Ribeiro, 

M. (2003), Pimenta (2002), Gil-Pérez e Carvalho (2000), Romanelli (1990), entre 

outros, para ajudar a entender como a história construiu laços políticos na formação 

de professores, com o pensar/fazer a profissão professor.  

O primeiro momento de pensar um processo educativo eurocêntrico para os 

que aqui viviam iniciou-se com a chegada dos jesuítas em 1549 no Brasil. Consigo 

trouxeram o patrimônio de uma cultura hegemônica, de colonizador, “estabeleceram 

escolas e começaram a ensinar a ler, a escrever a contar e a cantar” (PAIVA, 2011, p. 

43). Inicialmente, começaram a catequizar os índios. A missão dos colégios jesuíticos 

era preservar a cultura portuguesa, acreditando que os filhos dos donos da terra 

iriam se tornar advogados e padres.  

Com relação à instrução escolar, no período em que o Brasil foi colônia de 

Portugal, de 1500 a 1822, que durou 322 anos, segundo Ribeiro, A. (2011, p. 79), 

 

[...] a educação feminina ficou geralmente restrita aos cuidados com a 
casa, o marido e os filhos. A instrução era reservada aos 
filhos/homens dos indígenas e dos colonos, estes últimos cuidavam 
dos negócios dos pais, seguiam para a universidade de Coimbra ou 
tornavam-se padres jesuítas. Tanto as mulheres brancas, ricas ou 
empobrecidas, como as negras escravas e as indígenas não tinham 
acesso à arte de ler e escrever. 

 

Os jesuítas, considerados os educadores no período da colônia, instruíram e 

educaram indígenas, filhos de colonos, de senhores de engenho, de proprietários de 

terra, de comerciantes portugueses, de funcionários públicos, artesãos, fazendeiros, 

criadores de gado, mineradores. Formaram padres jesuítas e prepararam 

administradores para as fazendas e ocupação de cargos públicos nas províncias. 

Fundaram colégios, com subsídios de Portugal. Entretanto, a preocupação era com a 
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leitura e a escrita, a música, a gramática portuguesa e com as profissões que 

envolviam a agricultura, entre outras (RIBEIRO, A. 2011; PAIVA, 2011; CUNHA, 

2011).  

 

Os colégios criados pelos jesuítas ofereciam o ensino das primeiras 
letras e o ensino secundário. Em alguns, acrescia-se o ensino superior 
em Artes e Teologia. O curso de Artes, também chamado de Ciências 
Naturais ou Filosofia tinha a duração de três anos. Compreendia o 
ensino da Lógica, da Física, da Matemática, de Ética e de Metafísica 
(PAIVA, 2011, p. 152). 

 

Sobre a história da educação no Brasil (AZEVEDO, 1963; RIBEIRO, M. 2003; 

ROMANELLI, 1990), não havia direcionamento para o ensino de ciências no período 

colonial. Os jesuítas, que ficaram por três séculos responsáveis pela educação no 

Brasil, “dedicaram especial atenção ao preparo dos professores, selecionavam 

cuidadosamente os livros e exerciam rigoroso controle sobre as questões a serem 

suscitadas.” (RIBEIRO, M., 2003, p. 25). 

Quanto aos estudos jesuíticos, segundo Azevedo (1963, p. 530-531): 

 

[...] nas várias gerações de estudantes, que passaram pelos seus 
colégios, nenhum deles se destacou na Colônia por qualquer interesse 
pelas ciências físicas e naturais ou preocupação com atividades 
científicas, técnicas e artistas. Foram todos letrados, cronistas e 
historiadores.  

 

Percebo, portanto, que os professores jesuítas se identificavam com o ensino 

literário, a ampliação de escolas de ler e escrever, de colégios secundários e 

superiores, direcionados ao ensino e à filosofia. 

Com a expulsão dos jesuítas dos domínios portugueses, a educação realizada 

pela Companhia de Jesus entrou em decadência. O Estado passou, então, a se 

responsabilizar pela educação, dando, assim, início ao “processo de laicização da 

instrução primária, com o envio de professores régios e iniciativas voltadas para a 

formação de professores” (VILLELA, 2011, p. 97). Registramos um aspecto 

importante nesse processo, que foi a instituição, pelo então Ministro de D. José I, o 

Marquês de Pombal, de um imposto, chamado Subsídio Literário, para custear o 
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ensino. O Ministro criou esse procedimento inicial de remuneração dos professores, 

pois não havia preocupação com a formação do professor, mas com o que ele tinha 

para agregar a outro sujeito, as primeiras letras.  

O sistema escolar estatal ainda era bastante precário, principalmente para os 

segmentos populares, diferentemente do ensino proporcionado pelas famílias 

abastadas, que podiam contratar professores estrangeiros para se ocuparem da 

instrução dos seus filhos.  

 

Os mestres leigos dessas aulas e escolas que não chegaram a assimilar 
o espírito da reforma pombalina, mostravam, pelo geral, segundo 
testemunhos da época, não só uma espessa ignorância das matérias 
que ensinavam, mas uma ausência absoluta de senso pedagógico. 
(AZEVEDO, 1963, p. 543). 

 

Ainda, segundo Azevedo, os professores para a educação dos meninos 

brasileiros, os chamados “padres-mestres”, eram os capelães de engenho, os “tios-

padres”, um pessoal docente leigo, sem preparação pedagógica para atuar na sala de 

aula.  

Entre as pessoas que tiveram grande atuação na educação, destaca-se José 

Joaquim de Azeredo Coutinho, que fundou o Seminário de Olinda, em 1800, que 

“dava maior atenção às matemáticas e às ciências físicas e naturais. [...] voltados para 

o ambiente urbano e para os métodos expiratórios de investigação da natureza” 

(RIBEIRO, M., 2003, p. 35).  

A constituição de um corpo administrativo autônomo de professores, mesmo 

com o controle da instituição escolar pelo Estado, começou com a vinda “[...] de 

professores régios portugueses, no século XVIII e início do século XIX, ainda sob o 

regime colonial e avança sob o reinado de D. João com algumas iniciativas de 

organização e normatização do exercício da profissão docente.” (VILLELA, 2011, p. 

101).  

Essa organização é efetivada com a Lei de 15 de outubro de 1827, destinada, 

por D. Pedro I, a criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e 

lugarejos mais populosos do Império, promovendo o ensino mútuo. Em meio aos 

seus 17 capítulos, faço referência a alguns, como o 6º artigo, que determina que os 
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professores deverão ensinar a ler, a escrever, as quatro operações de aritmética, a 

prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria 

prática, a gramática de língua nacional, entre outras; o 7º artigo, que prevê a 

submissão aos exames e à aprovação para a nomeação dos professores; o 8º artigo, 

que trata da admissão de cidadãos que estiverem no gozo de seus direitos civis e 

políticos e com conduta regular; o 9º artigo, que reforça o exame para as novas 

cadeiras de professores criadas a partir da data de publicação dessa lei; o 10º artigo, 

que concede a gratificação anual aos docentes; o 11º artigo, que trata da liberação de 

escolas para meninas em vilas mais populosas do país; o 12º artigo, que exclui as 

mestras de ensinar algumas disciplinas, como geometria e aritmética, e introduz 

economia doméstica. Os artigos subsequentes fazem referência à equiparação salarial 

entre mestres e mestras, aos provimentos vitalícios dos professores, podendo ser 

demitidos e substituídos, após fiscalização dos Presidentes dos Conselhos, e aos 

estatutos escolares, revogando-se todas as leis, alvarás, regimentos, decretos e mais 

resoluções em contrário. 

Noto que, com a Lei de 1827, mesmo com a diferenciação e limitação de 

algumas disciplinas e conteúdos entre mestres e mestras, iniciam-se os termos legais 

da profissão docente, o que pode ser considerado como um avanço relevante ao 

contexto da época. Entretanto não faz menção ao ensino de ciências.  

O Ato Adicional de 1834, conforme Faria Filho (2011), responsabiliza as 

províncias acerca da organização dos seus sistemas de ensino primário e secundário 

e de formação de professores. Essa ação legal baseava-se no princípio da 

descentralização administrativa, já que havia grande centralização do poder político.  

O ensino primário e o secundário (este equivalente ao Ensino Médio) foram 

regulamentados pelas províncias em 1834. Entretanto muitos problemas eram 

enfrentados pelo governo, pois “era difícil encontrar pessoal preparado para o 

magistério, havia completa falta de amparo profissional, fazendo da carreira algo 

desinteressante e não motivando um aprimoramento constante.” (RIBEIRO, M., 2003, 

p. 49). Desde esse período, conforme este mesmo autor, a falta de preparo, de 

assiduidade dos professores e a ausência de identificação com a docência se 
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resultavam em baixos salários e na necessidade de complementar o orçamento com 

outras atividades, o que dificultava o preparo dos alunos.  

Segundo Azevedo (1963), o Colégio D. Pedro II, fundado em 1837, oferecia o 

ensino secundário, com duração de sete anos, com várias disciplinas em seu 

currículo; nos três últimos anos, amontoavam-se 

 

[...] as matemáticas e as ciências físicas, químicas e naturais. Os 
estudos científicos acumulados na última parte do curso, de atropelo 
com os de línguas clássicas e modernas mal poderiam ultrapassar os 
limites de mera ‘informação’ e de erudição livresca. (AZEVEDO, 
1963, p. 571-572).   

 

Conforme Azevedo (1963), a preparação dos alunos visava torná-los úteis à 

sociedade ou elevá-los às fileiras da elite dirigente, característica do ensino básico 

geral da época, o que, forçosamente, prejudicava o progresso dos estudos científicos.  

Com o surgimento das escolas normais, configuradas como instituições 

escolares, a sua finalidade voltava-se para a formação de professores. A intenção era 

que os professores exercessem o magistério nas escolas primárias.  

As primeiras escolas normais provinciais, criadas nas décadas de 30 e 40, do 

século XIX, de acordo com Villela (2011, p. 100-101), 

 

[...] [marcaram] uma nova etapa no processo de institucionalização da 
profissão, balizada por um duplo movimento: de um lado, o controle 
estatal se faz mais restrito; de outro, os docentes, de posse de um 
conhecimento especializado, melhoravam o seu estatuto 
socioprofissional. 

 

Villela (2011) alega que se alternaram avanços, retrocessos, contradições na 

adesão dos professores ao processo de estatização. De um lado, o controle ideológico, 

de outro, a produção de discursos próprios e a organização da categoria profissional. 

Portanto, mudanças sociológicas ocorreram no processo de profissionalização, 

fazendo nascer as primeiras associações profissionais da categoria de professores.  

As primeiras escolas normais a se instalarem no país foram em Niterói (1835) e 

na Bahia (1836). E as outras 13, por ordem cronológica, foram em Mato Grosso (1842), 

São Paulo (1846), Piauí (1864), Rio Grande do Sul (1869), Paraná (1870), Sergipe 
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(1870), Espírito Santo (1873), Rio Grande do Norte (1873), Ceará (1878), Rio de Janeiro 

(1880), Santa Catarina (1880), Paraíba (1883) e Goiás (1884)3.  

Entre as escolas normais no país, faço referência à da Bahia, que iniciou o seu 

funcionamento em 1842, seis anos após a sua criação, pelo fato de seu surgimento ter 

ocorrido entre os movimentos revolucionários, a Revolta dos Malês (revolta dos 

escravos africanos) e a Sabinada (rebelião, por setores do exército, contra o Governo 

Imperial), em Salvador, influenciados pelo iluminismo europeu, com a participação 

de professores. Segundo Rocha (2008, p. 50), as escolas normais, na Bahia, 

enfrentaram “uma série de dificuldades: falta de livros, mobiliário inadequado, 

ausência de uniformidade no ensino, baixo salário dos professores”. Essas condições 

de trabalho contribuíram para a redução de professores, desvalorização e 

desinteresse com a profissão docente.  

O método aplicado nas escolas normais era o lancasteriano, ou mútuo, que 

desenvolvia hábitos disciplinares de hierarquia e ordem e atendia a uma parcela 

maior de alunos, com um único professor. Caracterizava-se pela utilização dos 

próprios alunos para auxiliar o professor. Nesse período, surgiram os defensores do 

método simultâneo, que permitia “a organização das classes mais homogêneas, a 

ação do professor sobre vários alunos simultaneamente, a otimização do tempo 

escolar, a organização dos conteúdos em diversos níveis.” (FARIA FILHO, 2011, p. 

141). O método Lancaster prevaleceu “durante cerca de 15 anos (1823-1838), revelou-

se inadequado, ineficaz, foi muito combatido e por fim abandonado” (FUSARI; 

CORTESE, 1989, p. 73). 

A partir da década de 1870 houve um reflorescimento das escolas normais. Em 

1871, a Reforma Leôncio de Carvalho imprimiu medidas necessárias à educação, 

como a liberdade de ensino, o exercício do magistério, com garantias profissionais, e 

a liberdade de frequência aos cursos secundários e superiores (RIBEIRO, M., 2003). 

Contudo, pouca mudança ocorreu nesse período em relação à formação de 

professores.  

                                                           
3 Sobre as escolas normais nestes estados, consultar As escolas normais no Brasil: do império à 
república, organizado por ARAUJO, J. C. S; FREITAS, A. G. B; LOPES, A. P. C. Campinas, 2008. 



33 

 

Segundo Villela (2008), a formação de professores caracterizava-se por um 

processo moroso. Em razão da pouca procura pelo magistério, houve incentivo com 

distribuição de bolsas de estudo para atrair pessoas pobres para esse curso. 

Entretanto, não havia grandes interesses, por parte dos governantes conservadores, 

pela instrução popular.  

Villela (2008, p. 42) acrescenta, ainda, que “os saberes e o status conferido pelo 

diploma de normalista passaram a ser importantes na luta da categoria pelo 

reconhecimento e valorização da profissão”. Nesse período houve uma crescente 

presença feminina no magistério. No ano de 1880, o número de mulheres, na Escola 

Normal, superou o de homens. (VILLELA, 2011).  

A primeira escola normal pública surgiu em 1880 e seguiu a lógica positivista 

de Augusto Comte (1798-1857). Nesse período, houve busca de reformas curriculares 

de maior definição sobre a formação de professores. (VILLELA, 2011). Entre os 

séculos XIX e XX houve “vários processos de fechamento e reabertura de escolas 

normais” (ARAUJO; FREITAS; LOPES, 2008, p. 12). 

Na mudança do Império para a República, a economia do país passou de 

rural-agrícola para urbano-comercial, havendo investimentos de capitais externos no 

desenvolvimento de atividades industriais.  

A Reforma de Benjamin Constant (1890) tinha como princípio uma escola laica 

e gratuita, “organizada em duas categorias, de 1º grau para crianças de 7 a 13 anos, 

de 2º grau para alunos de 13 a 15 anos. A secundária tinha duração de 7 anos” 

(RIBEIRO, M., 2003, p. 73). 

 

Figuram, nas escolas de 1º grau, as ciências físicas e naturais, e nas de 
2º grau, a aritmética, álgebra, geometria, além das ciências físicas e 
naturais. Introduzindo no ensino normal e secundário toda a série 
hierárquica de ciências abstratas, segundo a classificação de Comte, e 
sobrecarregando com a matemática, elementar e superior, a 
astronomia, a física, a química e a biologia, a sociologia e a moral. [...] 
marcavam uma ruptura com a antiga tradição do ensino humanístico, 
predominantemente literário [...]. (AZEVEDO, 1963, p. 616-617). 
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Afirma Azevedo (1963, p. 623) que “a reforma do ensino secundário e normal, 

sob a inspiração de Benjamim Constant, deu ao ensino propedêutico e ao de formação 

profissional um caráter mais enciclopédico do que científico.”. 

Ao fazer uma comparação entre a política econômica de valorização dos 

produtos agrícolas, especialmente o café, com a utilização do capital estrangeiro, e o 

incentivo à educação, Ribeiro, M. (2003, p. 79) afirma que o lucro se concentrava “[...] 

nas mãos da burguesia estrangeira, chamada burguesia agrário-exportadora 

brasileira”. Em contrapartida, aumentava o número de analfabetos, principalmente 

pela insuficiência de verbas e de distribuição de recursos para a educação para 

atender a uma população que crescia e carecia de escolas. Para Azevedo (1963), não 

havia esforço, por parte do público intelectual, para as ciências da natureza e o 

trabalho científico no século XIX. 

Analisando o período da Primeira República (1890-1930), percebo que o ensino 

secundário continuou direcionado para a elite enquanto o ensino profissional 

(elementar e médio) voltava-se para as classes menos favorecidas. Conforme Ribeiro, 

M. (2003, p. 90), “não se fazia ciência, não se aplicava o método científico”. Assim, o 

acesso, a permanência e a formação das “elites” na escola primária, secundária e 

superior contribuíram para essa diferenciação, pois a maioria da população não tinha 

condições de sustentar seus filhos nas escolas particulares. 

Sobre o processo de constituição da profissão docente e os momentos de crise 

e de extinção das escolas normais, Villela (2008, p. 43) assevera que 

 

[...] não significaram que a formação de professor deixava de ter 
importância para o Estado que a instituiu. O que aconteceu em 
alguns momentos pode ser interpretado como um re-direcionamento 
de prioridades que variaram de acordo com as necessidades materiais 
e as representações de cada época.  

 

Após as reformas educacionais de 1891, o acesso ao ensino superior foi 

facilitado, sem a submissão aos exames preparatórios. Com o Decreto 11.530 de 1915, 

os alunos, para terem acesso ao ensino superior, deveriam ter aprovação no curso 

ginasial. O exame vestibular passou a ser mais rigoroso, com a presença de um fiscal. 
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Com a reforma de 1925, todos os alunos aprovados teriam direito à matrícula no 

curso superior, por ordem de classificação. (PAIVA, 2011). 

Com a crise internacional da economia e as profundas transformações 

políticas, econômicas e sociais, a sociedade brasileira, do modelo agrário-rural, se 

urbaniza e industrializa, com o avanço do capitalismo e de novas formas de 

produção a partir de 1930. Na opinião de Pimenta e Gonçalves (1992), surge a 

necessidade de os operários e a população adquirirem instrução, escolaridade e 

qualificação mínima para manejar as máquinas, para competir no mercado de 

trabalho e para sobreviver na cidade. Com o capitalismo, novas formas de produção 

confirmam a necessidade da profissionalização e qualificação do trabalhador para 

atender à demanda industrial, ao emprego e à sobrevivência na cidade, havendo, 

assim, a necessidade de mais escolas para que a população tivesse condições de 

competir no mercado de trabalho.  

Com as tentativas da implantação do “ensino primário (oito séries) dividido 

em dois ciclos – elementar e complementar ou superior”, segundo Tanuri (2000, p. 

69-70), houve a exigência de requisitos relevantes na formação docente, nas escolas 

normais, como saber ler e escrever, ter 18 anos de idade, bom procedimento no modo 

de viver e ser cidadão brasileiro.  

No começo do século XX, iniciou-se o movimento de renovação no setor 

educacional liderado por vários educadores, entre eles Anísio Teixeira (1900-1971), 

Fernando de Azevedo (1894-1974), Lourenço Filho (1887-1970) e Antônio F. Almeida 

Júnior (1892-1971). Com o Manifesto dos Pioneiros, reivindicavam autonomia para a 

função educativa, em prol de uma escola pública, como direito de todas as classes 

sociais. Os pioneiros criticavam o sistema dual, o ensino primário e profissional para 

os pobres e o ensino secundário e superior para os ricos. O Manifesto propunha a 

substituição desse sistema por uma estrutura unificada, que, conforme Romanelli 

(1990), englobava o ensino primário articulado ao secundário, com uma base comum 

em três anos e um ensino diversificado. Esse ensino seria dividido em seções: a 

primeira estudaria as humanidades, as ciências físicas e matemáticas e as ciências 

químicas e biológicas; e a segunda seria preferencialmente manual, com escolas 

agrícolas, de mineração, entre outras. O ensino superior deveria ser diversificado, 
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organizando-se em cursos para as carreiras liberais e cursos para as profissões 

técnicas.  

O Manifesto assinalava a relevância da formação universitária dos professores 

para atuar em todos os níveis de ensino. Teve função significativa Fernando de 

Azevedo, que conseguiu promover alterações expressivas no ensino brasileiro, como 

a reforma do ensino técnico-profissional, do ensino primário e do normal, propostas  

educacionais que tinham o intuito de provocar uma transformação social. 

O Movimento da Escola Nova, impulsionado com o Manifesto dos Pioneiros 

da Educação (1932), é considerado por Ribeiro, M. (2003. p. 124) como “fruto de uma 

concepção ingênua (superficial) da realidade”. Os defensores da Escola Nova 

tutelavam os princípios democráticos de uma sociedade de produção capitalista, com 

aspecto positivista. Essa proposta contribuiu para que os educadores 

diagnosticassem “as deficiências da estrutura escolar brasileira e a denunciá-las 

categórica e permanentemente, como forma de demonstração de que a reforma, cujo 

plano adequado acreditava ter, era uma necessidade imperiosa” (RIBEIRO, M. 2003, 

p. 125). 

Na Era Vargas (1930-1945), foram criadas universidades e diversas faculdades 

isoladas; houve a expansão da escola secundária e cursos equivalentes ao ensino 

médio. Com a Reforma Francisco Campos, regulamentada por meio de decretos dos 

anos de 1930 a 1932, foi criado o Conselho Nacional de Educação e foram 

organizados o ensino superior, o ensino secundário e o comercial.  

O Ensino Secundário, na Reforma Educacional Francisco Campos, constituía-

se de dois ciclos: o ginasial, com duração de quatro anos, e o colegial, com três anos, 

que se subdividia nos cursos clássico e científico. A disciplina ciências naturais foi 

proposta para a terceira e quarta séries do ciclo ginasial. No ciclo colegial, a 

disciplina biologia era oferecida na terceira série do curso clássico e na segunda e 

terceira séries do curso científico. 

Segundo Romanelli (1990) a Reforma equiparou todos os colégios, ao 

submetê-los à inspeção federal, o que foi considerado como um avanço positivo à 

época. Contudo, conforme Romanelli, a maioria da população era da zona rural, não 

era totalmente alfabetizada, o que resultou em benefício a uma camada social 
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seletiva, restrita e elitista. Com a rigidez da estrutura escolar, que controlava 

programas de disciplinas, métodos de ensino, avaliação e provas em todo o território 

nacional, ancorado pelos dispositivos legais, teve-se, como resultado, a baixa 

produtividade da educação escolar. 

A Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, instituída pela Lei nº 452 

de julho de 1937, passou a denominar-se Faculdade Nacional de Filosofia, cujas 

finalidades foram estabelecidas pelo Decreto-Lei nº. 1.190, de 4 de abril de 1939: a) 

preparar trabalhadores intelectuais para o exercício das altas atividades de ordem 

desinteressada ou técnica; b) preparar candidatos ao magistério do ensino secundário 

e normal; e c) realizar pesquisas nos vários domínios da cultura, que constituam 

objeto de ensino.  

O Decreto-Lei 1.190/1939 estruturou as seções Filosofia, Ciências, Letras, 

Pedagogia e Didática. A seção de ciências compreendia seis cursos: matemática, 

física, química, história natural, geografia e história e ciências sociais.  Entre as 

disciplinas do curso de história natural, destacavam-se as disciplinas biologia geral, 

botânica e zoologia. As aulas práticas desse curso eram desenvolvidas em 

laboratórios, gabinetes ou museus, visando à aplicação de conhecimentos das aulas 

teóricas. 

Com o Decreto-Lei nº. 1.190/1939, regularizou-se o curso de pedagogia com o 

objetivo de formar professores para atuar nas Escolas Normais e também formar 

bacharéis. Para os bacharéis exercerem a profissão de professor, era necessária a 

complementação de sua formação pedagógica, com mais um ano, com o curso de 

Didática, habilitando-se em uma licenciatura, modelo 3 + 1. 

Percebemos, aí, um direcionamento dos cursos complementares para facilitar 

o ingresso nas escolas profissionais, comprometendo o ensino e a formação de 

professores. 

A partir de 1942 a 1946, Gustavo Capanema criou as Leis Orgânicas do Ensino, 

que abrangeram o curso primário e o médio. O primário dividia-se em elementar de 

quatro anos e complementar de um ano. Neste último, eram oferecidas as disciplinas 

ciências naturais e higiene. O ensino médio desmembrava-se em dois ciclos, o 

ginasial, de quatro anos, com a disciplina ciências naturais no terceiro e quarto anos, 



38 

 

e os cursos clássico e científico, com duração de três anos. O científico ofertava as 

disciplinas matemática, física, química e biologia. (ROMANELLI, 1990). 

O Quadro 1 (ANEXO 3), apresentado por Pimenta e Gonçalves (1992, p. 37-

38), mostra o ciclo ginasial, de 1ª a 4ª série, com ênfase em ciências naturais e 

biologia. No Quadro 2 (ANEXO 4), o ciclo colegial, com o curso clássico e o científico, 

do 1º ao 3º ano, com as disciplinas propostas no currículo 

A identificação das disciplinas ciências e biologia nos currículos escolares é 

um caminho para situarmos, no tempo e no espaço histórico da educação brasileira, 

como elas estavam inseridas naquele contexto.  

Por meio do Decreto-Lei 8.530, de 2 de janeiro de 1946, a Lei Orgânica do 

Ensino Normal teve a finalidade de “promover a formação do pessoal docente 

necessária às escolas primárias; habilitar administradores escolares; desenvolver e 

propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância” 

(ROMANELLI, 1990, p. 163-164). Podemos afirmar, com esta legislação, o registro da 

preocupação de política de Estado com a legitimação da formação do professor.  

As Leis Orgânicas do Ensino, para Pimenta e Gonçalves (1992), contribuíram 

para a continuidade da discriminação educacional. Os alunos das classes média e alta 

se preparavam para o ingresso no ensino superior, enquanto os das classes populares 

optavam por cursos que propiciariam acesso ao trabalho. Essa opção configurava o 

prolongamento da proposta elitista da organização curricular do ensino. 

Nesse processo de criação dos cursos primário, normal, secundário e superior, 

não se percebe um impacto na distribuição de disciplinas – especialmente ciências 

naturais e biologia – nem na formação de professores, mas apenas a oficialização dos 

cursos, por meio de decretos e leis.  

Em 1948, foi criada a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

cujo objetivo era “a difusão da ciência; a promoção do intercâmbio entre cientistas 

das diversas especialidades; a liberdade da pesquisa” (CUNHA, 2011, p. 174). A 

SBPC continua se destacando pela promoção de debates científicos, apresentação e 

publicação de trabalhos em várias áreas do conhecimento.   

Em 1950, surgiu a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), uma das principais agências de fomento às pesquisas científica e 
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tecnológica do país. Em 1951, foram criadas duas agências governamentais, o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que 

financia pesquisas científicas e tecnológicas no Brasil nas diversas áreas do 

conhecimento, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), que tem a função de expandir e consolidar a pós-graduação (mestrado e 

doutorado) no país e atuar na formação de professores da educação básica.  

No período de 1950 a 1960, segundo Krasilchik (1987, p. 6), o Brasil vivia uma 

fase “de industrialização e de movimentação política resultante da luta contra 

governos ditatoriais. O desenvolvimento tecnológico e científico que vinha ocorrendo 

não pôde deixar de provocar choques no currículo escolar”. As mudanças 

educacionais pretendiam a substituição do método tradicional – uso do livro-texto, 

transmissão de informações pelo professor, memorização – pela metodologia ativa –a 

participação ativa do aluno no processo de aquisição de conhecimentos. “O ensino de 

ciências era, como hoje, teórico, livresco, memorístico, estimulando a passividade” 

(KRASILCHIK, 1987, p. 7). Concordo com Krasilchik sobre o ensino de ciências, na 

atualidade, que, ainda, apresenta práticas de memorização, de transmissão de 

conteúdos e descontextualizado do cotidiano do educando. 

Nessa ocasião, segundo Krasilchik, foi organizado, em 1950, em São Paulo, o 

Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), por professores 

universitários que aspiravam à melhoria do ensino de ciências e à atualização de 

conteúdos e de material para aulas no laboratório. O Ministério da Educação 

promovia cursos de capacitação pela Campanha de Aperfeiçoamento do Ensino 

Secundário (CADES), que “serviam para dar títulos a professores improvisados, pois 

eram raros os licenciados que se dedicavam ao magistério, ficando as aulas das 

disciplinas científicas a cargo de bacharéis [...]” (KRASILCHIK, 1987, p. 9). 

De 1960 a 1970, período caracterizado pelo desenvolvimento industrial e 

econômico, pela Guerra Fria e pelo Golpe Militar de 64, o governo federal criou o 

Salário Educação, por meio de novos tributos (Lei 4.440/64) “sobre as empresas 

como meio de obtenção de recursos necessários à universalização do ensino de 1º 

grau”, isto é, do ensino fundamental (RIBEIRO, M., 2003, p. 184).  
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Nessa década, iniciou-se a elaboração de projetos curriculares, por várias 

instituições e organizações, entre elas a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), para a melhoria do ensino de ciências. 

Participaram “cientistas e professores secundários, geralmente sediados em 

universidades e institutos de pesquisa” (KRASILCHIK, 1987, p. 10) na preparação de 

materiais e de cursos de atualização e treinamento de professores. Foram 

reestruturados os cursos de graduação em muitas universidades e criados programas 

de pós-graduação para a formação de mestres e doutores que pudessem assumir a 

liderança das reformas. 

Com a promulgação da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, conservou-se 

a organização curricular anteriormente proposta, e registrou-se, segundo Tanuri 

(2000, p. 78), “[...] a equivalência legal de todas as modalidades de ensino médio, a 

descentralização administrativa e a flexibilidade curricular, que possibilitariam o 

rompimento da uniformidade curricular das escolas normais”. Essa organização 

dava-se por meio da duração de estudos ou divisão em ciclos. Esse rompimento da 

uniformização curricular veio contribuir para mudanças que possibilitaram 

conhecimentos e princípio de autonomia, importante nos cursos normais. 

No que tange à formação de professores, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei 4.024/61, estabeleceu que essa formação aconteceria nas 

Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras e nos Institutos de Educação e previu 

concursos de provas e títulos para provimento do cargo de professor (CUNHA, 2011; 

BRASIL, 1961).  

Com essa Lei (4.024/61), foi incluída a disciplina ciências, a partir da primeira 

série do curso ginasial, e houve aumento da carga horária, no nível médio, das 

disciplinas física, química e biologia. Com o apoio do MEC, das Fundações 

Rockefeller e Ford foram produzidos materiais para o ensino de ciências, que, 

conforme Krasilchik (1987, p. 16), enfatizavam “uma postura de investigação, de 

observação direta dos fenômenos e a elucidação de problemas.” As aulas práticas 

objetivavam fazer o aluno pesquisar, participar da descoberta, por meio do método 

científico. Com a reestruturação política de 1964, o ensino de ciências passou a ser 

valorizado para qualificar a classe operária, na modernização e no desenvolvimento 
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do país, tencionado pelo regime militar. Houve, nesse período, um acordo entre o 

Ministério de Educação e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (MEC/USAID), que se destinou ao treinamento do pessoal técnico-

administrativo, ao aperfeiçoamento de professores do ensino fundamental, médio e 

superior, à melhoria da educação, à reestruturação administrativa e ao controle do 

conteúdo por meio do livro didático. 

A Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968, fixou normas de organização e 

funcionamento do ensino superior e sua articulação com o ensino média. Segundo o 

artigo 30, a formação de professores para o ensino de segundo grau, de disciplinas 

gerais ou técnicas, de especialistas, far-se-ia em nível superior. 

De 1970 a 1980, período em que o Brasil continuou sendo governado por 

militares, a perspectiva era o lucro, por meio de investimentos de capital, exploração 

de mão de obra, mais-valia, que visava ao valor do trabalhador, o que resultou em 

lutas de classes por melhores salários e condições de emprego etc. Nesse contexto, 

com a promulgação da Lei nº 5.692/71, valorizavam-se os cursos profissionalizantes, 

já que a prioridade era formar trabalhadores.  

No artigo 30, da Lei nº 5.692/71, é definida a exigência de formação mínima 

para o exercício do magistério. Para as quatro primeiras séries do ensino 

fundamental, habilitação específica de segundo grau; de 1ª a 8ª séries, habilitação 

específica de grau superior, ao nível de graduação, representada por licenciatura de 

1º grau, obtida em curso de curta duração; em todo o ensino de 1º e 2º graus, 

habilitação específica obtida em curso superior de graduação correspondente à 

licenciatura plena. Mediante estudos adicionais, os professores poderiam lecionar na 

5ª e 6ª séries do ensino fundamental. O curso de magistério transformou-se em 

habilitação específica para o exercício do magistério, em nível de segundo grau, 

ocorrendo, assim, a extinção da formação de professores, o que descaracterizou a 

estruturação do curso. Conforme Tanuri (2000, p. 80), os Institutos de Educação iriam 

desaparecer e “a formação de especialistas e professores para o curso normal passou 

a ser feita exclusivamente nos cursos de Pedagogia”. 

Segundo Arroyo (2000, p. 23), “a Lei 5.692/71 descaracterizou a escola e os 

currículos de formação. Os currículos gradeados e disciplinares empobreceram o 



42 

 

conhecimento, a escola e os professores.” O domínio dos conteúdos ainda era 

valorizado, a escola, o lócus de ensino, e o professor, ensinante. 

Sobre o cenário escolar dominado pelo ensino tradicional nas aulas de ciências 

e a obrigatoriedade dessas aulas, no ensino fundamental, mesmo com processos de 

esforços de renovação educacional, é enfatizado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Ciências Naturais (BRASIL, 1998, p. 19) que  

 

[...] a partir de 1971, com a Lei nº 5692, ciências passou a ter caráter 
obrigatório em todas as oito séries do primeiro grau. [...] Aos 
professores cabia a transmissão de conhecimentos acumulados pela 
humanidade, por meio de aulas expositivas, e aos alunos a 
reprodução das informações. No ambiente escolar, o conhecimento 
científico era considerado um saber neutro, isento, e a verdade 
científica, tida como inquestionável. A qualidade do curso era 
definida pela quantidade de conteúdos trabalhados.  

 

Observo que prevalecia o conhecimento do professor. O conteúdo era 

valorizado e o aluno, mero reprodutor e depositário de informações, que eram 

validadas por meio das avaliações propostas e elaboradas pelo docente. Infelizmente, 

essa prevalência citada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) continua 

tendo resquícios na educação hoje, sem um feedback das atividades propostas, e o 

livro didático como principal instrumento pedagógico manuseado pelo professor. 

Candau (2002, p. 52) salienta que a preocupação com a formação de 

professores, no início da década de 70, “sob a influência da psicologia 

comportamental, da abordagem sistêmica e da tecnologia educacional, [...] era a 

instrumentalização técnica”. Visualizava-se um professor especialista em conteúdo, 

um facilitador da aprendizagem ou um técnico da educação.  

Candau (2002, p. 53) esclarece, também, que, conforme estudos de caráter 

filosófico e sociológico, “[...] a educação passa a ser vista como uma prática social em 

íntima conexão com o sistema político-econômico vigente. [...] O educador deve ser 

possuidor de uma sólida formação em ciências humanas e sociais”. 

Nesse cenário, a normatização imposta ao professor configura-se em sua 

formação uma postura que não é neutra, pois está imbuída de desafios na prática 

educativa dos professores. “Um aspecto a destacar poderia ser a percepção dos 
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docentes da necessidade de incorporar um reconhecimento social, uma identidade 

coletiva que sempre lhes foi negada.” (ARROYO, 2000, p. 190).  

Pensar os cursos de Licenciatura nos remete à Candau (2002, p. 50), para 

quem, em geral, eles estão “[...] centrados nas áreas de conteúdos específicos e onde a 

formação pedagógica é justaposta, havendo um autêntico paralelismo na própria 

organização curricular dos cursos”. Penso que precisamos refletir sobre a 

organização e a estruturação curricular dos cursos de licenciaturas não só quanto aos 

conteúdos específicos, mas, também, quanto à formação pedagógica, centrada na 

dimensão humana do professor e na prática social. 

A partir de 1980, o país passou por crises e recessão econômica e social, que 

afetaram vários países subdesenvolvidos. De um regime totalitário, tornou-se um 

país pluripartidário, isto é, ocorreu a criação de mais de dois partidos políticos. Com 

as eleições diretas, foram incorporadas, nos programas governamentais, por meio 

das contribuições das Conferências Brasileiras de Educação (CBEs),  

 

Novas propostas curriculares, tanto nas legislações estaduais, quanto 
nas escolas, possibilitados por amplos programas de formação 
contínua, promovidos pela Secretaria de Educação com assessoria das 
universidades. (PIMENTA, 2002, p. 9). 

 

Conforme Diniz-Pereira (2007), na década de 80, foi ampliado o debate sobre a 

formação de professores, o número crescente de vagas e de matrículas nas escolas e a 

demanda de professores para atender à população escolar. Segundo Diniz-Pereira 

(2007, p. 19-20), essa situação foi “[...] atendida pela expansão do ensino superior 

privado e da criação indiscriminada de cursos de Licenciatura em faculdades 

isoladas, e pela permissão do exercício profissional por pessoas não habilitadas, 

chamadas professores leigos”. 

Conforme análise de Diniz-Pereira (2007, p. 28), 

 

A figura do educador dos anos 80 surge, então, em oposição ao 
especialista de conteúdo, ao facilitador de aprendizagem, ao organizador das 
condições de ensino-aprendizagem, ou ao técnico da educação dos anos 70. 
Dessa forma, pretendia-se que os educadores estivessem cada vez 
mais preocupados com a modernização de seus métodos e com o uso 
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de recursos tecnológicos e, cada vez mais, percebessem seu papel 
como um agente sociopolítico.  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/96), aprovada em 

decorrência da Carta Constitucional de 1988, afirma, em seu artigo 62, que “a 

formação de docente 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”. Na educação infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, é 

admitida a formação mínima em magistério de nível médio na modalidade normal.  

Segundo o artigo 63 da LDB/96, os institutos superiores de educação 

manterão cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive 

programas de formação pedagógica para os diversos níveis de ensino. (BRASIL, 

1996). 

Conforme Romanowski; Gisi e Martins (2008, p. 122), ultimamente tem havido 

uma maior preocupação com os cursos de licenciaturas, com estudos sobre “as 

fragilidades na formação de professor, a desarticulação institucional entre os setores 

responsáveis pela formação de conteúdos específicos e formação pedagógica, o 

distanciamento entre universidade e educação básica”.  

Ao considerar a relevância dos cursos de formação e a preocupação com as 

licenciaturas propostas, Diniz-Pereira salienta (2007, p. 61-62): 

 

A falta de integração entre a Licenciatura e a realidade onde os 
licenciandos irão atuar constitui um outro dilema enfrentado pelos 
cursos de formação de professores. Em outras palavras, há pouca 
integração entre os sistemas que formam os docentes, as 
universidades, e os que os absorvem: as redes de ensino fundamental 
e médio. E, que, essa desarticulação reflete, talvez, a separação entre 
teoria e prática existente nos cursos de formação de professores. 

 

Compartilho da ideia de Diniz-Pereira (2007, p. 67) sobre a reformulação 

curricular e “a instalação de fóruns permanentes para a discussão da problemática 

específica da licenciatura, com poder deliberativo, projetos de levantamentos de 

propostas para as diferentes licenciaturas”. 

Sobre a formação inicial e continuada do professor, Diniz-Pereira (2007, p. 47) 

afirma a importância do conhecimento da “[...] história da ciência e a história do 
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ensino da ciência com que trabalha e em que pontos elas se relacionam”. Eis a 

perspectiva de Brito (2007, p. 10) sobre a compreensão da docência como 

característica peculiar ao exercício do professor:  

 

[...] é nela que se encontra definida a ação de ensinar, e é ela a 
norteadora da base de discussão sobre a formação e identidade do 
professor e, ao mesmo tempo, vem sendo perseguida como um traço 
norteador das propostas de formação desse sujeito. 
 

Sobre o ensino e a formação de professores, André (1994) sugere que as 

universidades, com relação à educação básica, deveriam ter iniciativas na 

implementação de práticas mais eficazes de formação dos futuros professores; 

oferecer espaços e recursos humanos para um processo contínuo de capacitação 

docente; estruturar programas de assessoria pedagógica às escolas e aos professores; 

e elaborar programas de material didático, favorecendo a aproximação entre o saber 

produzido na academia e o saber escolar. 

Um desafio na formação de professores na sociedade contemporânea, onde 

presenciamos as rápidas transformações no mundo do trabalho, com os avanços 

tecnológicos e o acesso aos conhecimentos virtuais, que constituem um campo de 

intervenção na prática docente. Torna-se uma conquista não da racionalidade técnica, 

mas na perspectiva de uma formação autônoma, capaz de decidir, experienciar, 

pesquisar, promover uma mudança democrática e efetiva. Essa mudança “[...] 

pressupõe conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade” (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009, p. 14).  

Na Conferência Nacional de Educação para Todos (1993), precedida de 

encontros regionais, que consolidou e aprovou o Plano Decenal de Educação para 

Todos (1999-2003), “foram colocados em pauta a profissionalização e o 

desenvolvimento profissional de professores” (PIMENTA, 2002, p. 9-10). 

O piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica, instituído pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que ocasionou a 

equiparação salarial de todos os professores no país, representou um avanço para a 

categoria docente. No processo de legitimação dessa conquista, muitos embates 

políticos entre entidades e movimentos sociais envolvidos, a exemplo do sindicato da 
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categoria docente. Contudo, a luta por melhoria salarial e das condições de trabalho 

continuam sendo uma constante entre trabalhadores da educação e governantes, por 

meio de greves e mobilizações nacionais, já que o salário não consegue acompanhar a 

aceleração inflacionária nacional. 

A Lei 12.056, de 13 de outubro de 2009, reforça o regime de colaboração entre a 

União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios na promoção da formação 

inicial e continuada e na capacitação dos profissionais de magistério. Sobre a 

formação dos profissionais da educação, a Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, 

determina que, para o professor atuar na educação básica, deverá ter concluído o 

ensino superior, a licenciatura plena, em universidades ou institutos superiores 

(BRASIL, 2013). 

Sobre o número de professores que atuam sem diploma de nível superior no 

Brasil, o Portal Brasil (2012, p. 1) publicou que os Dados do Censo Escolar de 2011, 

divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), 

apresentaram uma diminuição nas escolas de educação básica e que “Hoje, eles 

representam 25% do total, sendo que antes, em 2007, somavam mais de 30%”.  

O número de professores com curso superior teve uma lenta evolução. Os 

cursos a distância e os programas de governo, como o Plano Nacional de Formação 

de Professores da Educação Básica (PARFOR), têm contribuído para amenizar essa 

diferença, como a carência de licenciatura para uma parte significativa de professores 

no Brasil. Esse programa é amparado pelo Decreto nº 6.755 de 29 de janeiro de 2009, 

cujo artigo 11, inciso III, prevê que a finalidade é oferecer a formação superior, 

formação inicial e continuada, no âmbito do MEC, exigida pela LDB 9394/96, aos 

professores da educação básica em efetivo exercício em sala de aula. 

No bojo dessa iniciativa governamental, persistem ainda dois movimentos: o 

primeiro é o de, em todo o território nacional, formar o professor em nível superior, 

que ainda continua de forma muito lenta; e o segundo é o de formar professores para 

atuar em áreas específicas. Atualmente muitos professores chamados de 

“generalistas” – aqueles com graduação em pedagogia – migram para os anos finais 

do ensino fundamental, por diversas razões, e, assim, permanecem fora de sua área 
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de atuação e ao mesmo tempo requerem uma formação específica para continuar em 

sala e atender ao que a legislação dispõe.  

Na tentativa de resolução desses problemas, o MEC propõe uma segunda 

licenciatura4 para professores de educação básica, distinta da sua formação inicial, 

conforme Diretrizes Curriculares Nacionais, em 2008, sem, contudo, consolidar uma 

política de valorização profissional para aqueles que aderem a essa proposta. O 

resultado disso é a baixa adesão a essa segunda formação e a manutenção dessa 

distorção entre formação e exercício da profissão. 

No que diz respeito à formação continuada e ao professor do ensino de 

ciências, Gil-Pérez e Carvalho (2000) consideram como relevante para os professores:  

 

Conhecer a matéria a ser ensinada; questionar as ideias docentes de 
“senso comum” sobre o ensino e aprendizagem das Ciências; adquirir 
conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das Ciências; saber 
analisar criticamente o “ensino tradicional”; saber preparar 
atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva; saber dirigir 
o trabalho dos alunos; saber avaliar; adquirir a formação necessária 
para associar ensino e pesquisa didática, a ruptura com visões 
simplistas sobre o ensino de Ciências (GIL-PÉREZ; CARVALHO 
2000, p. 11).  

 

Percebo que essas mudanças de atitude, citadas por Gil-Pérez e Carvalho, 

demandam dos professores análise crítica dos conteúdos propostos, levantamento de 

hipóteses, busca de soluções de atividades e valorização das contribuições formativas 

dos alunos. Ainda, Gil-Pérez e Carvalho (2000, p.14-15) afirmam que os professores 

de ciências carecem de uma formação adequada e que não são conscientes de suas 

insuficiências, e que, ao buscarem uma oportunidade “de trabalho coletivo, de 

reflexão, debate e aprofundamento, suas produções podem aproximar-se aos 

resultados da comunidade científica”. Gil-Pérez e Carvalho citam, também, as 

contribuições dos professores ao abordarem sobre o que se deve “saber” e “saber 

fazer”, para exercer uma docência de qualidade.  

Compactuo com esse pensamento de Gil-Pérez e Carvalho (2000) sobre a 

importância dos cursos de formação e que, nesses cursos, na sala de aula de ciências, 

                                                           
4 Outra formação em nível superior, diferente da que já possui, como licenciatura específica para os 
professores atuarem numa disciplina distinta, na educação básica.  
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de biologia ou em outros momentos de compartilhamento entre colegas professores, 

aborde-se o saber e o saber fazer como processo de reflexão e de posicionamento na 

formação e no exercício da docência.  

Para além do que foi exposto, os aspectos históricos e políticos apresentados 

têm contribuído para entender o delineamento da formação docente no Brasil, que 

envolve a formação de professores e de professores de ciências biológicas, suas 

condições de trabalho e os processos identitários que vêm sendo construídos ao 

longo da sua carreira docente, que se entrelaçam com a minha própria formação.  

Nesse processo de formação docente, proposto e assegurado pela LDB, muitos 

professores buscaram modos diversos de apropriação de conhecimento, através de 

uma formação continuada, em faculdades particulares, arcando as despesas com 

próprios recursos, na constituição da singularidade de cada sujeito, experienciando 

marcas de legitimação da carreira e da profissão professor, por meio de associação 

em sindicatos da categoria, no exercício da profissão professor. 

 

1.2 Desenvolvimento profissional dos professores de ciências – formação e 

trabalho docente 

 

Pretendo apresentar, nesta segunda parte deste capítulo, como a literatura 

anuncia o desenvolvimento profissional de professores de ciências e, ao mesmo 

tempo, refletir sobre a profissão professor, o trabalho e a carreira docente na 

educação básica. Como subtópico, apresento: Trabalho docente e Formação de 

Professores da Educação Básica: a carreira e a profissão professor. Para tanto, 

debrucei-me nos escritos de Antunes (2011), Brito (2011), Contreras (2002), Oliveira, 

V. (2006), Fanfani (2005), Oliveira, D. (2004), Candau (2002), Costa, M. (1995), Enguita 

(1993), entre outros, que versam sobre o processo de formação de professor e sobre 

carreira e trabalho docentes.   

As teses e dissertações (APÊNDICE H) que apresentam esses legados analisam 

o trabalho docente nas redes estaduais e municipais, na educação básica e no ensino 

superior de várias localidades no Brasil. Essas análises envolvem precarização e 

formação docente, trajetórias, carreira, construção das identidades profissionais dos 
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professores de escolas públicas, desenvolvimento profissional dos professores, 

políticas de valorização dos profissionais da educação básica, entre outros temas. 

Os aspectos que merecem destaque sobre a compreensão da profissão 

professor, do trabalho docente e do desenvolvimento profissional dos professores é 

um dos contributos para o entendimento das histórias de vida das professoras das 

escolas públicas de Guanambi, no exercício da profissão professor, na caminhada de 

trabalho docente.  

 

1.2.1 Trabalho docente e formação de professores da educação básica: a carreira e a 

profissão professor  

 

Na literatura de Antunes (2011, 2008, 2002), Brito (2011), Frigotto (2010), Gatti, 

S., Nardi e Silva (2008), Lelis (2008), Diniz-Pereira (2007), Oliveira, V. (2006) Oliveira, 

D. (2004), Brzezinski (2002), Contreras (2002), Pimenta (2002), Tardif (2002), Candau 

(2002, 1987), Nóvoa (1999), Costa, M. (1995), de teses e dissertações publicadas no 

banco de dados da Capes, entre outros, costuma-se falar de um grupo de 

profissionais que está ligado a uma forma de produção intelectual e prática, a da 

formação e do trabalho. 

Na busca de uma definição da palavra trabalho, encontro-a no Dicionário 

Houaiss (2011, p. 918) como “uma atividade profissional remunerada ou não, exercida 

para determinado fim”. Essa definição é simplista se pensarmos que o trabalho é 

uma construção social, definida na relação do homem com o meio e que sofre 

mutações através dos tempos. Dessa definição, no entanto, a palavra atividade me 

chama a atenção, pois está associada à ideia de realização de alguma coisa.  

Para o nosso estudo, entretanto, trabalho relacionado apenas à atividade não se 

sustenta, uma vez que o trabalho docente está associado a um universo de situações: 

sociais, formativas, históricas, culturais e políticas.  

Frigotto (2010, p. 39) considera trabalho “enquanto uma relação social que 

expressa a forma pela qual os homens produzem sua existência, como o elemento de 

unidade do técnico e do político, do teórico e do prático, no processo educativo”.   



50 

 

Enguita (1993, p. 106) afirma que o trabalho “é a relação do homem com a 

natureza, relação em cujo caráter transformador deve-se insistir, e a natureza faz 

parte das ‘circustâncias’ de homem”. O autor faz referência à inclusão do trabalho 

como parte do processo educativo e que, no processo de transformação do trabalho, 

o indivíduo atual alcançará sua verdadeira dimensão humana. Enguita (1993, p. 177-

184) salienta o trabalho assalariado e o valor da troca pela mão de obra especializada 

e pela produção da força do trabalho como meio de subsistência do trabalhador no 

contexto capitalista e a “qualificação que se obtém mediante a educação e cujo custo 

passa a fazer parte do dito valor”. Esse rendimento passa do trabalho simples para o 

complexo, que Enguita considera como trabalho intelectual. O professor, como parte 

da classe trabalhadora, é remunerado pelo seu trabalho, que constitui um valor de 

sua produção docente. 

Brito (2011, p. 210-211) compreende trabalho como: 

 

Um lugar de identidade que se produz num grupo, forjando uma 
identidade coletivizada, com sentidos, valores, particularidades que 
se localizam especificamente neste grupo, se produz e é produzido de 
acordo com a relação material em que se projeta no dia a dia da 

construção histórica sobre ele. 
 

Quanto ao entendimento sobre trabalho docente, Brito (2011) afirma que  

envolve saberes e funções próprias, lugares formativos, status social, lutas e 

conquistas que diferenciam e singularizam os profissionais de educação diante de 

tantos outros grupos sociais. 

Nos seus escritos, Emílio Fanfani (2011, 2005) faz uma reflexão sobre o 

trabalho docente e considera que se trata de uma atividade especializada, que muda 

com o tempo e que envolve ensino e aprendizagem, formação inicial e continuada, 

motivação e compromisso entre professor e aluno. Ainda, “De esta peculiaridad del 

trabajo del docente se deriva una serie de consecuencias al momento de decidir qué 

estrategias emplear para medir la calidad de su trabajo.” (FANFANI, 2011, p. 45). 

Para Fanfani, deve-se pensar na relação do trabalho docente e aprendizagem 

dos alunos, na performance dos professores e de outros fatores sociais como a cultura 

familiar e a aprendizagem extraescolar, que são difíceis de controlar. Fanfani enfatiza 
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que a qualidade no trabalho docente envolve o necessário investimento no salário, 

nas condições de trabalho e na formação docente pelos sistemas educativos. 

Salienta Fanfani (2005, p. 73) que o grau de independência docente constitui 

fator de segurança e influi de forma importante em sua própria identidade 

profissional. Ainda, que “En las condiciones actuales, la educación permanente es 

una inversión necesaria para responder a las demandas que se generan en el 

mercado de trabajo”. Esse investimento no trabalho docente, para Fanfani, busca 

acompanhar e introduzir inovações e mudanças nas instituições e nas práticas 

pedagógicas. 

Oliveira, D. (2004, p. 1132) assevera que o trabalho docente, além da atividade 

em sala de aula, compreende, também, “a gestão da escola no que se refere à 

dedicação dos professores ao planejamento, à elaboração de projetos, à discussão 

coletiva do currículo e da avaliação”. Essa alteração veio sendo redefinida a partir de 

1990, com o movimento das reformas nos países da América Latina, que demarca 

uma nova regulação das políticas educacionais, resultando em uma reestruturação 

do trabalho docente (OLIVEIRA, D., 2004). 

Conforme Oliveira, D. (2004, p.1140), o trabalho docente, nos últimos anos, 

vem sofrendo precarização, evidenciada no “aumento dos contratos temporários nas 

redes públicas de ensino, o arrocho salarial, o desrespeito a um piso salarial nacional, 

a inadequação ou mesmo ausência de planos de cargos e salários, a perda de 

garantias trabalhistas e previdenciárias [...]”. 

Já para Contreras (2002, p. 33), “o trabalho docente sofreu uma subtração 

progressiva de uma série de qualidades que conduziram os professores à perda de 

controle e sentido sobre o próprio trabalho [...]”. 

Trazendo essas questões sobre o trabalho decente para um universo mais 

específico – o trabalho docente do professor de ciências –, é possível afirmar que a 

formação para o exercício da profissão de ciências no Brasil teve a finalidade de 

habilitar professores em uma licenciatura específica na área de ciências e atender às 

exigências mínimas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a partir da 

década de 1970. Essa formação visava qualificar professores para atuar na disciplina 
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ciências biológicas ou biologia nos anos finais do ensino fundamental e no ensino 

médio, objetivando a melhoria da qualidade da educação básica brasileira.  

Noto que, embora exista um aumento significativo de produções acadêmicas 

em torno do trabalho docente, ainda há muito que se pesquisar nessa área. Significa 

que, ao longo de mais de 500 anos de educação no Brasil, só recentemente os espaços 

foram criados para problematizar o profissional docente em seu aspecto sociológico, 

como produto/produtor de uma classe profissional (DINIZ-PEREIRA, 2007). 

Na tentativa de compreender essas questões ligadas ao trabalho docente e o 

desenvolvimento desse conceito, a discussão da formação inicial e continuada de 

professores no Brasil acontece em simpósios, congressos e em vários setores da 

sociedade.  

Entre os trabalhos pesquisados no banco de dados da Capes, entre teses e 

dissertações, encontrei 525 registros sobre “Trabalho docente”, que envolvem várias 

áreas do conhecimento, entre elas, Educação, Planejamento Educacional, Letras, 

Ensino de Ciências e Matemática, Psicologia, Sociais e Humanidades. Destes 

registros, enfatizo 27 (5 teses e 22 dissertações), que se identificam com a nossa 

pesquisa. Para melhor visualização, produzi um quadro com nome do autor, ano de 

publicação, designação de tese ou dissertação, tema do trabalho, palavras-chave e 

resultados da pesquisa (APÊNDICE H).  

Das 27 dissertações e teses que envolvem trabalho docente, escolhi três 

trabalhos: a tese de doutorado de Brito (2011), que descreve o ciclo de vida 

profissional dos professores de biologia da Universidade Federal de Uberlândia: 

trajetórias, carreira e trabalho; a dissertação de mestrado de Duarte (2011), que trata 

do trabalho docente em tempos de neoliberalismo; e a dissertação de mestrado da 

autora Purin (2011), que se refere ao trabalho docente na rede municipal de 

Cidreira/RS: limites e possibilidades de uma práxis emancipadora. Essa escolha se 

deu pela apresentação das condições de trabalho dos professores, exposta por Brito, 

Duarte e Purin, que, no exercício da docência, têm pontos em comum com as 

histórias de vida dos professores das escolas públicas de Guanambi, que envolvem 

trabalho docente, formação, valorização da carreira no magistério público estadual e 

municipal.  
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A tese de Brito (2011) tem como um dos objetivos apresentar como a ideia da 

carreira docente vem se consolidando a partir das relações tecidas entre trabalho, 

sujeito e universidade. A autora questiona como os professores do Instituto de 

Biologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) constroem seu ciclo de vida 

profissional a partir de suas bases formativas e de trabalho. Participaram das 

entrevistas temáticas seis professores, que narram os processos de intensificação do 

trabalho docente no interior da universidade e suas experiências na educação básica.  

Brito inicia a sua tese biografando o seu próprio trajeto e, em seu percurso, na 

ação de educar, reflete sobre essa educação. Enfatiza sua conduta como professora de 

crianças, jovens, adultos e de futuros professores, no curso de pedagogia, como 

professora de estágio. Narra sua trajetória no mestrado e no doutorado, na 

Universidade Federal de Uberlândia, e sua caminhada de trabalho docente. 

No decorrer do trabalho de Brito, os professores relatam sobre sua vida antes 

de ingressar no magistério superior, suas vivências em outros locais de trabalho, que 

passam pela educação básica, a formação continuada, as condições de trabalho e as 

mudanças sofridas na UFU. Brito apresenta a história da carreira, da profissão e do 

trabalho dos professores universitários de biologia; a relação e o encontro com a 

profissão, a carreira docente, a jornada semanal de trabalho, as mudanças na 

condição profissional, o desânimo na profissão e a trajetória de vida como 

professores a partir de suas próprias histórias.  

Em suas narrativas, os professores falam sobre a polivalência das funções e 

atividades exercidas, a submissão ao concurso público, a intensificação do trabalho 

docente na universidade, a qualificação por mérito e produtividade, o processo de 

progressão na carreira e como se percebem como trabalhadores. Em suas 

considerações, Brito adverte sobre o excesso de atividades e comprometimento em 

realizá-las e a pressão em cumpri-las dentro do prazo estipulado, que fazem do 

trabalho docente um lugar singularizado de práticas de mutilação de seu poder sobre 

sua produtividade.  

Brito analisa, em seu trabalho, o ser professor em uma universidade pública, o 

encontro com a profissão professor e as mudanças que marcaram essa profissão, 

entre outros aspectos. Os colaboradores relatam sobre os trabalhos de pesquisa, o 
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estar na sala de aula, a formação continuada, a valorização salarial, os sentidos 

gerados sobre a carreira, a profissão e o trabalho, as mudanças ocorridas nos 

processos identitários junto às profissões e a partir da oralidade dessa categoria 

profissional.  

Brito apresenta o tripé carreira, trabalho e profissão, que tem no 

desenvolvimento profissional o seu espaço de debates e de articulação das questões 

que envolvem os docentes em seus diversos níveis de formação – especialização, 

mestrado, doutorado, em torno da atividade que exercem.  

Duarte (2011), em sua dissertação de mestrado, objetiva sistematizar as 

concepções de trabalho e trabalho docente de professores do ensino fundamental em 

escolas públicas, analisar as características definidoras desse trabalho, de acordo com 

a visão dos próprios professores, e identificar o que os professores consideram como 

sendo sua principal função.  

Duarte faz uma delimitação teórico-conceitual, abordando as dimensões do 

trabalho docente, segundo o conceito marxiano de trabalho e um breve histórico de 

modelos de administração fabril taylorista’ (organização e divisão de tarefas com 

máxima eficiência e mínimo tempo na realização das atividades) e toyotista (aumento 

de produtividade e eficiência) e suas implicações no ambiente escolar. Ela discute o 

conceito de práxis no contexto do trabalho docente para embasar a perspectiva do 

professor como transformador social. Participaram da pesquisa nove professores.  

Segundo Duarte, a análise confirma o que os professores apontaram: o 

trabalho é uma atividade remunerada e associada à satisfação; no trabalho docente, 

deve haver dedicação, cujas características envolvem rotina, grupo de trabalho, 

estrutura física e tecnológica, mas sempre voltados ao trato com os alunos e a função 

docente é ensinar, mas carece de objetivos que apontem para uma ação focada no 

conteúdo e no desenvolvimento humano. Nas suas observações, Duarte percebeu a 

estranha relação dos professores com a identidade social, profissional e individual 

docente, com deficiência do trabalho coletivo escolar e o aumento de 

responsabilidade, que considera função do Estado, como a gerência de recursos 

financeiros de programas estaduais e federais. 
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Duarte avalia que não há indícios de que seja precária ou deficiente a estrutura 

física da escola e o material pedagógico. Em contrapartida, por vezes, reconhece a 

solidão e as pseudoautonomias que permeiam o cotidiano do trabalho docente e da 

escola. Entre as considerações citadas, Duarte alega que, possivelmente, as diversas 

demandas que o professor assume no trato com os alunos vêm sobrecarregando seu 

trabalho docente e que a função do professor está cada vez mais desgastada e o seu 

trabalho, cada vez mais precarizado, principalmente quando o professor é 

questionado no âmbito estatal e social, que, indubitavelmente, suscita resistência às 

mudanças na constituição do seu trabalho pedagógico. 

Purin (2011) pesquisou o trabalho docente realizado pelos professores da 

educação infantil e do ensino fundamental na Rede Municipal de Cidreira no Rio 

Grande do Sul. O objetivo consistiu em compreender e explicitar as contradições que 

movimentam o trabalho dos professores em Cidreira e como estas medeiam o fazer 

político-pedagógico dos educadores no espaço escolar, diante da precarização do 

trabalho, imposta pelo capital flexibilizado, buscando entender os limites e as 

possibilidades de construção de uma práxis emancipadora. 

Purin discorre sobre o papel fundante do professor em seu processo de 

formação, por ser, em suas ações, mediador no espaço escolar, considerado, portanto, 

trabalhador que vende a sua força de trabalho para garantir a sua existência. 

Participaram dessa pesquisa, por meio de entrevistas, oito professores que atuam na 

educação básica em mais de um segmento. Purin discute a organização do trabalho 

no atual modo de produção e como o trabalho do professor vem se desenvolvendo 

frente à premissa do capital e o tipo de formação proposto aos educadores na rede 

municipal de Cidreira. 

O resultado da investigação realizada por Purin revela a relação contraditória 

que o trabalho do professor na sociedade capitalista pressupõe, entre as 

determinações de desumanização e as possibilidades de emancipação do professor, 

como classe trabalhadora, e da escola, como espaço de formação. Purin considera 

esse trabalho científico como um instrumento de empoderamento da classe 

trabalhadora docente, que busca espaços dignos de trabalho, de salário e de 

formação.  
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Conforme o contexto analisado das teses e dissertações de Brito, Duarte e 

Purin, percebo que a burocratização do trabalho docente, o desenvolvimento dos 

projetos em tempos predeterminados, o cumprimento do horário, a responsabilidade 

com o aluno e a deficiência de formação continuada são condições de trabalho 

vivenciadas pelos professores, que apresentam lacunas nos processos formativos, 

que contribuem para uma educação aligeirada de alunos e professores. 

Nesse processo de reflexão e compreensão de como vem se consolidando a 

construção da profissão professor de ciências biológicas ou biologia, trabalho e 

carreira na educação básica, amparei-me em Baratella (2012), Zaneti (2012), Longhini 

(2011), Chapani (2010), Soares (2010), Paixão (2008) e Reale (2008), que me fizeram 

tecer reflexões sobre a profissão professor, a formação, o trabalho e a carreira 

docente. 

A dissertação de Baratella (2012) trata do processo de formação do professor 

na modalidade de Educação a Distância (EAD), dos licenciandos em ciências 

biológicas, que ainda causa polêmica no meio acadêmico, e dos professores que 

enfrentam desafios, preconceitos e resistência nesse processo da profissão professor. 

Destaquei esse trabalho por entender que faz parte do processo de pesquisa, pois eu 

e alguns de nossas entrevistadas cursamos a licenciatura em biologia por meio do 

ensino a distância.  

Zaneti (2012), em sua dissertação de mestrado, objetiva investigar a 

licenciatura em ciências biológicas – modalidade que habilita o professor a ensinar 

ciências e biologia, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica. A autora ressalta que essa legislação teve como uma 

das pretensões superar o antigo modelo de organização curricular conhecido como 

“3+1”, em que a formação de professores figurava como complementação do 

bacharelado. 

Zaneti faz uma revisão bibliográfica acerca da formação de professores, da 

legislação pertinente e da epistemologia do professor. O objeto de investigação é o 

currículo da licenciatura em ciências biológicas da Universidade Estadual Paulista 

“Julio de Mesquita Filho” (UNESP), campus de Bauru, em um aspecto muito 

específico: a concepção de professor que subjaz o Projeto Político Pedagógico (PPP) e 
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os planos de ensino com suas respectivas ementas. Ao analisar especificamente esses 

documentos curriculares, a pretensão foi esboçar a epistemologia subjacente do 

professor (licenciado) formado por esse curso. 

Segundo Zaneti, as disciplinas de conteúdo biológico continuam a apresentar 

uma epistemologia subjacente que não valoriza a licenciatura e o professor e que esse 

processo leva a refletir sobre a identidade do licenciado e sobre como se passa a ser 

professor com tantos entraves no processo formativo.  

Em sua tese de doutorado, Longhini (2011) narra a vida de nove professoras 

de várias regiões geográficas do Brasil, com formação em história natural e outras, 

em ciências biológicas. Iara Maria Longhini apresenta as trajetórias de formação 

dessas professoras, seus saberes, suas práticas e experiências da educação básica à 

pós-graduação e a constituição da carreira e do trabalho docente no percurso de sua 

profissão.   

Nos depoimentos das professoras que participaram como colaboradoras na 

tese de Longhini, algumas disseram que nem sempre desejaram exercer a docência, 

que o interesse era ser pesquisadoras, mas questões pessoais, familiares e econômicas 

interferiram em sua opção na carreira profissional.  Entretanto outras decidiram pela 

docência em biologia desde os anos finais do ensino fundamental e foram 

influenciadas por professores no percurso de sua formação na educação básica. 

Nas narrativas das participantes da tese de Longhini, percebi que, por 

diversas razões, as professoras se dispuseram ao trabalho docente, como ser um 

emprego estável, ter benefícios financeiros na carreira, e continuaram até sua 

aposentadoria, razões essas que envolveram questões histórica, política e social em 

suas trajetórias de formação. Essas professoras narraram que passaram por processos 

de valorização e desvalorização social e econômica em sua carreira docente, mas que 

consideram escolha consciente a licenciatura em biologia. As professoras 

participantes afirmaram que se consideram politizadas, pois passaram por processos 

de discussões e participação em diretórios acadêmicos e em movimentos políticos em 

sua profissão. 

Chapani (2010), em sua tese de doutorado, faz um levantamento das políticas 

públicas e da história de formação docente no Brasil de professores de ciências, do 
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período colonial ao século XX, os modelos, a emergência, os múltiplos entendimentos 

a respeito da formação do professor, como política pública. 

Por meio das entrevistas semiestruturadas realizadas com quinze professores 

de ciências da educação básica, a professora Daisi Chapani analisa a escolha da 

profissão, a formação desses professores, de leigo ao magistério, aos estudos 

adicionais e à licenciatura curta e plena, e a construção de políticas de formação 

docente. 

Chapani (2010, p. 216) busca compreender como a formação docente se dá na 

atualidade, considerando a indissociabilidade dos aspectos epistemológicos e 

políticos da docência: “[...] a construção das políticas públicas e da formação docente 

no contexto do desenvolvimento do capitalismo, particularmente no seu atual 

estágio, com a hegemonia do ideário liberal”. Ela assevera que foi possível perceber 

que os professores entrevistados pouco participam da formulação das políticas 

educativas e daquelas relativas à sua própria formação. Examina, ainda, o ingresso e 

a permanência na licenciatura e na carreira docente, a formação acadêmica em 

exercício e os professores de ciências na construção de políticas de formação docente 

e sua própria história formativa.  

Soares (2010), em sua dissertação de mestrado sobre ação docente em ciências 

naturais, discutindo a mobilização de saberes experienciais, investiga a ação docente 

dos professores de ciências naturais do 6˚ ao 9˚ ano do ensino fundamental da rede 

pública municipal de Teresina, Piauí.  

Soares discorre sobre a formação docente no Brasil, os aspectos históricos, os 

caminhos trilhados a partir da educação jesuítica, a contribuição das escolas normais 

na formação de professores, a criação das primeiras universidades no país e as 

instituições formadoras de professores em nível superior; dá ênfase à formação de 

professores em ciências naturais no Brasil, em especial no Piauí, e foca na discussão 

teórica sobre a formação inicial e continuada dos professores em ciências naturais. 

Nas entrevistas semiestruturadas com quinze professores de ciências, Soares 

focaliza as dificuldades encontradas na carreira docente como professores de ensino 

fundamental, o fracasso e a impotência ao enfrentarem a realidade da prática, fase 

marcada pela experimentação e início da carreira docente. 
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Após analisar as narrações de histórias de vida, gravadas e transcritas, de 

professores, Soares afirma que os protagonistas da pesquisa enfatizam as lacunas da 

formação inicial, o que leva à necessidade de repensar o curso de licenciatura em que 

se formaram, pois continua centrada no paradigma da racionalidade técnica, na qual 

as disciplinas específicas se sobressaem em detrimento das disciplinas pedagógicas. 

De acordo com os estudos teóricos e empíricos realizados, Soares assevera que a 

formação dos professores de ciências naturais/licenciatura plena em biologia está 

vinculada ao contexto histórico, político, social e econômico no Brasil e que as 

universidades devem buscar modelos de formação para professores, pois o modelo 

da racionalidade técnica ainda persiste e não vem possibilitando uma formação 

adequada aos professores para atuar na educação básica.  

Paixão (2008), em sua dissertação de mestrado sobre a narrativa autobiográfica 

de vir a ser professor de ciências, narra sua própria história, na perspectiva de 

compreender em que medida as contribuições foram importantes para sua formação. 

O objetivo foi investigar as experiências formadoras desenvolvidas no âmbito da 

prática antecipada à docência, no Clube de Ciências da Universidade Federal do 

Pará, espaço de formação não formal. 

Paixão discorre sobre a racionalidade técnica e a formação docente, em que o 

professor é visto como um técnico que pode permanecer por muito tempo em sua 

docência. Além disso, no Clube de Ciências, na medida em que os licenciandos vão 

participando das atividades formativas, realizam reflexões sobre o processo de 

formação, na perspectiva de superar a lógica tecnicista sobre sua própria prática, que 

vem permeando a formação acadêmica dos profissionais da educação. 

Na perspectiva do sujeito em formação, Paixão fundamenta-se em Josso (2004) 

e em Pineau (1988) para buscar compreender o lugar que os processos de formação 

ocupam e como se articulam na dinâmica singular de uma vida. Admite as 

complexas redes de formação em que está inserido o sujeito em sua subjetividade 

docente. 

Sobre os processos de formação, Paixão afirma que os movimentos de 

formação deixaram marcas em termos de subjetividades, singularidades e 

identidades forjadas na pluralidade dos contextos vivenciados em sua docência. 
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Reale (2008), em sua dissertação de mestrado sobre a formação de professores 

em espaços diferenciados de formação e ensino – Os Clubes de Ciências no estado do 

Pará –, investiga, por meio da escuta das histórias de vida profissional de 

professores, os fatores diferenciais em sua prática pedagógica nesses espaços de 

formação. Compreende que sentidos formativos foram expressos pelos participantes 

da pesquisa. As categorias de análise foram: saberes profissionais, experiências 

formativas e processos de identidade profissional.  

Sobre sua experiência de formação na licenciatura em ciências, Reale descreve 

sua primeira experiência em espaço não formal (o Clube de Ciências) e no espaço 

formal, no ensino fundamental, médio e superior. Reale relembra as histórias dos 

Clubes de Ciências do Brasil e do Pará, espaços de formação inicial e continuada em 

sua carreira docente. 

As atribuições dos Clubes de Ciências são desenvolver projetos para serem 

apresentados em Feiras de Ciências, estimular o gosto pela investigação científica e o 

desenvolvimento de trabalhos formativos na contribuição da formação inicial e 

continuada dos professores de Ciências. Edilena Reale fala sobre as contribuições dos 

Clubes de Ciências para a formação de professores de ciências e de matemática e da 

construção da identidade docente, por meio das propostas desenvolvidas nesses 

espaços, que visam à formação da identidade com a profissão professor a partir de 

práticas diferenciadas e de saberes profissionais. 

Ao fundamentar-me nessas dissertações e teses que delineiam a profissão 

professor, o trabalho e a carreira docente, as experiências de professores e de 

licenciandos de ciências, biologia e de outras áreas afins da educação básica ao ensino 

superior, reporto-me ao processo da profissionalização do professor apresentado por 

Nóvoa (1999), Brzenziski (2002), entre outros autores. 

Nóvoa (1999) acentua a necessidade da estabilidade profissional e de um 

salário digno para o professor e não de gratificações, como vem ocorrendo na história 

da educação, mas que o professor possa se sustentar com o exercício do seu trabalho, 

na reconfiguração da profissão docente. 

Sobre a formação de professores, Nóvoa (1999) destaca a dicotomia que ocorre 

entre modelos acadêmicos e práticos, entre instituições superiores e escolas de 
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educação básica. Além disso, salienta que podemos nos centrar em modelos 

profissionais que valorizem a formação inicial e continuada, com organização e 

articulação entre escolas e universidades, em uma concepção de uma práxis reflexiva 

na profissão docente, na consolidação de bases teóricas e de atitudes de investigação 

e ação na formação da profissão professor. 

Nóvoa (1999) faz uma análise da evolução do currículo na formação de 

professores, que oscila entre os polos metodológico, disciplinar e científico, que 

envolve a técnica, o conhecimento em determinada área e as ciências, e sublinha os 

saberes e o reencontro de novos valores da profissão docente, por meio de ações 

concretas dos professores em seu local de trabalho.  

Sobre a perda de prestígio e o grande número de professores da educação 

básica, que dificulta não só a melhoria do seu estatuto, mas também o investimento 

no desenvolvimento profissional, Nóvoa (1999) considera que os professores estão 

buscando alternativas de possibilidades de desenvolvimento profissional, 

reconquista de novas energias e de fontes de prestígio na carreira docente. Alio-me à 

afirmação de Nóvoa (2008), quando ressalta que devemos nos pautar na exigência de 

uma carreira docente com condições de acesso, progressão, avaliação e legitimação 

da profissão professor. 

Ao fazer uma comparação entre o passado e o presente da trajetória da 

profissão professor, Brzezinski (2002) assevera que o Estado mantém políticas 

educacionais que vão de encontro ao reconhecimento socioeconômico da profissão 

docente e ainda afirma que “essas políticas apresentam nuanças de perversidade, 

que constituem um obstáculo para que os professores como categoria profissional, 

como identidade coletiva, desenvolvam um processo de profissionalização” 

(BRZEZINSKI, 2002, p. 9). 

O conceito de profissionalização passa pela trajetória do aperfeiçoamento da 

profissão professor, que direciona para uma conquista de status e valorização social 

na carreira docente. (COSTA, M., 1995; BRZEZINSKI, 2002; NÓVOA, 1999).  

Para Contreras (2002, p. 75-78), a profissionalização pode ser uma forma de 

defender não só os direitos dos professores, mas da educação e que o professor “[...] 

deve decidir e assumir o grau de identificação ou de compromisso com as práticas 
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educativas que desenvolve”. Acredito que essa consciência sobre o trabalho docente 

defendido por Contreras pode contribuir para a construção da autonomia 

profissional da profissão professor.  

Penso que profissão envolve lutas, trabalho pedagógico, que se distingue de 

outras modalidades de trabalho, isto é, “ser professor dotado de conhecimentos e 

competências específicas que os diferenciam de outros profissionais, isto é, ter a 

docência como base de formação.” (BRZEZINSKI, 2002, p. 12).  Partilho da opinião 

de Brzezinski, segundo a qual o magistério, como profissão, abrange a conquista do 

estatuto docente, a agregação de valores, conhecimentos e produção de saberes da 

profissão, buscando, dessa forma, a superação da melhoria da carreira, das condições 

de trabalho docente, da formação e da profissão professor. 

Para Brzezinski (2002), a profissão professor é dotada de construção da 

identidade coletiva profissional, do exterior para o interior da escola, forjada de lutas 

e movimentos associativos que reivindicam políticas educacionais que contribuam 

para a manutenção do status de valorização, na criação de condições para o professor 

sair da crise da identidade, da desprofissionalização e da semi-profissão da categoria 

profissional docente.  

Concordo com Brzezinski (2002) sobre a desprofissionalização docente, que 

tem direcionado para uma profissão desfavorecida de estatuto e de identidade e que 

tem contribuído, na história da educação, para uma desqualificação, pela falta de 

uma formação adequada de professores e da dignidade do estatuto profissional 

docente.  

Sobre o direcionamento das políticas derivadas do sistema oficial a respeito da 

desprofissionalização5 e da semi-profissionalização6, na trajetória da educação, 

                                                           
5 Por desprofissionalização docente, entende-se o processo de enfraquecimento do caráter específico 
da profissão do professor, que se expressa em: 1) diminuição da qualidade da formação inicial e 
contínua; 2) perda de direitos e precarização das condições laborais (diminuição de salários, 
flexibilidade e instabilidade, deterioração dos ambientes, etc.); 3) estandardização do trabalho (lógica 
avaliativa que prioriza o desempenho, descuidando das aprendizagens), provocando a submissão das 
práticas à rotina; e 4) exclusão do professorado dos processos de construção de políticas 
educativas. (JEDLICKI; PINO, 2015). Dicionário-verbetes. Gestrado, UFMG. Disponível em 
<http://www.gestrado.org/?pg=dicionario-verbetes&id=400>. Acesso em: 15 ago. 2015. 
6 Semi-profissionalização - uma ocupação que, apesar das crescentes exigências de formação, é 
encarada como uma função de tipo generalista. GUINOTE, P. A Docência como Semi-Profissão. 
Disponível em: <http://educar.wordpress.com/2006/10/13/a-docencia-como-semi-profissao/>. 
Acesso em 20 jul. 2015. 

http://www.gestrado.org/?pg=dicionario-verbetes&id=400
http://educar.wordpress.com/2006/10/13/a-docencia-como-semi-profissao/
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comungo da afirmativa de Brzezinski (2002), ao dizer que estas deveriam incidir 

dispositivos de valorização, na legislação brasileira, ao profissional do magistério. E, 

que essas políticas de educação incluam uma redistribuição equitativa de recursos 

para todos os níveis de ensino, garantia da articulação entre ensino e pesquisa e 

remuneração dos profissionais, ainda que possam se autofinanciar, autoatualizar e 

autoaperfeiçoar, alargando horizontes e empreendendo conhecimentos culturais que 

dignifiquem a categoria. 

Penso que, como processo de construção de identidade, autonomia e 

especificidade profissional, o professor produz conhecimentos sobre o trabalho e 

legitima a carreira docente por meio de concurso público. Entretanto, diante das 

políticas de Estado, essa autonomia ainda é parcial (BRZEZINSKI, 2002), devido à 

manutenção do estatuto do Estado, à regulação salarial e ao controle da profissão. 

Concordo com Nóvoa (1999) ao apontar a docência como trabalho em que, 

para os professores, em junção com os alunos, há uma valorização dos processos de 

mediação relacionais e formativos, na articulação dos saberes construídos na 

trajetória da carreira docente, que tende a favorecer uma lógica de aprendizagem em 

um movimento que legitima a profissão. 

Desse modo, penso que o trabalho docente se caracteriza por um corpo de 

saberes pedagógicos historicamente construídos por capacidades, habilidades e 

competências teóricas e práticas que envolvem atribuições de como legitimá-los, 

apresentá-los, divulgá-los e interagir com eles no meio educacional. Esse trabalho 

tem uma relação, na trajetória da escolarização, com a Igreja, o Estado, a iniciativa 

privada, com a finalidade de ensinar e aprender técnicas e procedimentos na 

realização da atividade docente. 

Concordo com Nóvoa (1999), Brzezinski (2002) e Costa, M. (1995) quando 

afirmam que o trabalho docente se dá na interação com os saberes de outros 

profissionais, o que o diferencia do trabalho fabril, no qual vigora a produção de 

mercado capitalista; o trabalho docente está gestado de saberes, que partilham 

afazeres e certa habilidade no ato de ensinar e de aprender do professor no exercício 

de sua docência. Trata-se, portanto, de compromisso ético e social, que exige 
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responsabilidade e resultados das atividades profissionais que emergem do trabalho 

pedagógico no contexto da escola, com alunos e com a comunidade educacional. 

Assim, pensar a educação como produto do trabalho e prática histórica e 

social é um desafio que o trabalhador enfrenta em sua vida diária, seja na escola, seja 

na sociedade, seja no atendimento às demandas que a profissão professor apresenta. 

Desse modo, supõe-se um sólido conhecimento profissional “preparado científica, 

técnica, tecnológica, pedagógica, cultural e humanamente” (CONTRERAS, 2002, 

p.18).  

Ao fazer referência ao trabalho, Antunes (2011, p. 5-10) salienta que o 

trabalhador vivencia condições desprovidas de direitos e com “instabilidade 

cotidiana, dada pelo trabalho part-time (tempo parcial), temporário, precarizado” e 

que essa precarização direciona para uma perda da dimensão humana, que engloba 

as relações entre formação inicial e continuada, a carreira docente e o 

desenvolvimento profissional de professores. Esse processo vem contribuir para 

pensar sobre a profissão docente, a teoria e a prática, o ensino e a aprendizagem, a 

valorização profissional, a construção da autonomia e da identidade docente do 

professor de ciências. 

Morosini (2006, p. 392-393) considera o trabalho como uma atividade 

produtiva de construção humana.  Embora a autora se refira ao ensino superior, a 

sua análise se adapta à educação básica, pois o trabalho perpassa todo o processo 

educacional, a precarização do trabalho docente e a fragilização da profissionalização 

docente. Penso que essa fragilidade se acentua quando escolas públicas de educação 

básica realizam contratos temporários para preencher vagas de professores, 

legitimadas pelo Estado. Essas condições de trabalho vêm fragilizando a 

profissionalização docente7.   

O artigo 67 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, 

estabelece que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 

                                                           
7 Conforme informações dos professores, 2013-2014, constatei nas escolas públicas estaduais e 
municipais professores contratados para assumirem, por meio de contratos temporários as salas de 
aula, disciplinas diversificadas, complementando uma carga horária de 18 horas/aula semanais, tendo 
apenas 2 horas/aula para planejamento,ocorrendo falta de articulação com áreas afins, em reuniões, 
nas atividades programadas, entre outras atividades pedagógicas. Alguns professores são sujeitos a 
complementar em outras escolas a sua carga horária, por carência na escola designada inicialmente, de 
disciplinas disponíveis e diversificadas e, na maioria das vezes, diferentes de sua formação. 
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educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público:  

 

Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
aperfeiçoamento profissional, com licenciamento periódico 
remunerado para esse fim; piso salarial profissional; progressão 
funcional baseada na titulação ou habilitação e, na avaliação do 
desempenho; período reservado a estudos, planejamento e avaliação, 
incluído na carga de trabalho; condições adequadas de trabalho. 
(BRASIL, 1996, p.1). 

 

Conforme leituras, defino carreira docente como o percurso profissional de 

cada professor, que envolve processos de desenvolvimento profissional, individual 

ou coletivo, relacionados a fatores de natureza sociopolítica e cultural.  

Morosini (2006, p. 370) sugere que “a carreira, apesar de envolver a ideia de 

sucessão, não apresenta uma linearidade sequencial absoluta, compreendendo 

arrancadas e recuos, caminhos sem saída (labirinto), mudanças repentinas de rota, 

etc.” Diante das leituras que vou realizando no meu percurso docente, penso a 

carreira como um processo que ocorre na trajetória profissional do professor, que 

envolve formação continuada, que vai equacionar incentivos adicionais à vida 

profissional do professor, um processo de formação permanente em que ocorrem a 

aquisição e o desenvolvimento de competências.  

Em nosso estado, a carreira docente é legislada, na educação básica, pela Lei nº 

8.261 de 29 de maio de 2002, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do 

Ensino Fundamental e Médio. O artigo 7º dessa lei estabelece as atribuições do 

professor em sua carreira docente:  

 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica e do plano de 
desenvolvimento do estabelecimento de ensino; II - elaborar e 
cumprir plano de trabalho e de aula, segundo a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; III - zelar pela aprendizagem dos 
alunos; IV - estabelecer estratégias de aprendizagem e de recuperação 
para os alunos de menor rendimento; V - ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; VI - colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade; VII – atuar em 
projetos pedagógicos especiais desenvolvidos e aprovados pela 
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Secretaria da Educação; VIII - exercer outras atribuições correlatas e 
afins. 

 

Na seção II do artigo 32 da Lei nº 8.261/2002, é assegurado o direito à 

percepção de vantagem de avanços horizontal e vertical. No avanço horizontal, o 

vencimento é por quinquênio de efetivo exercício. O avanço vertical consiste na 

progressão do servidor para o nível imediatamente superior na carreira, em virtude 

de obtenção de titulação específica. São requisitos para a progressão: cumprir o 

interstício de 03 (três) anos, estar em efetivo exercício no magistério e possuir 

titulação específica, que corresponde à formação profissinal exigida para o nível 

pretendido. 

O artigo 83 dessa mesma lei prevê a Gratificação de Estímulo ao 

Aperfeiçoamento Profissional, que incide sobre o vencimento ou salário básico 

atribuído ao cargo ocupado pelo professor, que equivale a:  

 

I - 5% (cinco por cento) aos portadores de certificado de curso com 
duração mínima de 80 (oitenta) e máxima de 119 (cento e dezenove) 
horas; II - 10% (dez por cento) aos portadores de certificado de curso 
com duração mínima de 120 (cento e vinte) e máxima de 359 
(trezentos e cinquenta e nove) horas; III - 15% (quinze por cento) aos 
portadores de certificado de curso com duração mínima a partir de 
360 (trezentos e sessenta) horas.  
§ 1º - É permitida a percepção cumulativa dos percentuais previstos 
neste artigo, desde que decorrentes de cursos diferentes e limitado ao 
percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) (BAHIA, 2002, p. 
11). 

 

Essa carreira docente, o professor da educação básica a vem construindo com 

a participação em cursos de licenciatura, especializações, certificações, para aquisição 

de gratificações e mudança de nível, de classe, conforme o Estatudo do Servidor 

Estadual da Bahia.  

O Plano de Carreira Docente teve a sua estrutura modificada por meio da Lei 

10.963/2008, que substituiu as antigas nomenclaturas Nível e Classe por Padrão e 

Grau. O Decreto nº 11.594/2009 determina a qualificação exigida para a 

movimentação entre os padrões: Padrão P – titulação em licenciatura plena; Padrão E 

– especialização em nível de pós–graduação; Padrão M – Mestrado; Padrão D – 
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doutorado. O Grau varia de I a VII, de acordo com os critérios de promoção 

estabelecidos em lei. Percebi que a mudança de nomenclatura não alterou a 

remuneração salarial, que continua como era antes.    

Para a promoção nos graus da Carreira do Magistério Público do Ensino 

Fundamental e Médio do Estado da Bahia, regulamentada pelo Decreto nº 

12.007/2010, no artigo 1º, parágrafo único, os professores deverão submeter-se ao 

processo de avaliação de desempenho a partir das seguintes etapas: 1ª – Avaliação 

individual, constituída pelos componentes assiduidade e prova de conhecimentos 

específicos e pedagógicos; 2ª – Avaliação institucional: indicadores nacionais 

adotados pelo Ministério da Educação (MEC); Avaliação de desenvolvimento da 

Unidade Escolar adotada pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia.  

Quanto ao Plano de Carreira, o atual Estatuto do Magistério, criado pela Lei 

nº 8.261 de 19 de maio de 2002, consolidou a legislação do magistério de 1975 a 2002. 

Incorporou dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assegu-

rando aos profissionais da Educação, as garantias de:  

 

Ingresso na carreira exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos; aperfeiçoamento profissional continuado, com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim; piso salarial profissional; pro-
gressão funcional baseada na titulação ou habilitação, período reser-
vado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária 
de trabalho; direito ao enquadramento na Carreira do Magistério Pú-
blico Estadual dos atuais professores não licenciados, a partir da ob-
tenção da habilitação específica para o exercício do magistério 
(BAHIA, 2002, p. 1). 

 

Embora o Plano de Carreira esteja proposto no Estatuto, de acordo com a 

minha experiência profissional, o tempo reservado a estudos, planejamento e 

avaliação pode ser considerado como insuficiente, haja vista a forma de distribuição 

de aulas e disciplinas por professor. Por exemplo, atualmente um professor de 40 

horas trabalha 26 horas aula em sala de aula, 10 horas com planejamento dentro da 

escola e 4 horas aula extraclasse para estudar. Outra questão é a distribuição das 

classes, pois, muitas vezes, o professor é obrigado a assumir várias séries distintas, 

com planejamentos e disciplinas distintas, e até oito salas de aula, durante o ano 

letivo, que muitas vezes perfazem um total de, aproximadamente, 500 alunos.  
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O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério 

Público Municipal de Guanambi, Estado da Bahia, Lei nº 514 de 23 de setembro de 

2011, estabelece, em seu artigo 3º: 

 

II - Acesso à carreira é por concurso publico, de provas e títulos e 
orientado para assegurar a qualidade da educação educativa; III - 
Remuneração condigna para todos, com vencimentos ou salários 
nunca inferiores aos valores correspondentes ao Piso Salarial 
Profissional Nacional; IV – Reconhecimento da importância da 
carreira dos profissionais do magistério público e desenvolvimento 
de ações que visem à equiparação salarial com outras carreiras 
profissionais de formação semelhante; V – progressão salarial na 
carreira por incentivos que contemplem titulação, experiências, 
desempenho, atualização e aperfeiçoamento profissional; VI – 
Valorização do tempo de serviço prestado pelo profissional ao ente 
federativo, que será utilizado como componente evolutivo; VII – 
Jornada de trabalho preferencialmente em tempo integral, com 40 
horas semanais; VIII – incentivo à dedicação exclusiva em uma única 
unidade escolar; IX – incentivo à integração dos sistemas de ensino às 
políticas nacionais e estaduais de formação para os profissionais de 
educação, na modalidade presencial e a distância, com o objetivo de 
melhorar a qualificação e de suprir as carências de habilitação 
profissional na educação. 

 

A promoção progressiva na carreira docente, segundo o artigo 21, ocorre com 

a movimentação dentro do mesmo cargo, da promoção e da progressão, após 

aprovação no estágio probatório com a observação do interstício de 3 (três) anos. A 

promoção ocorre de um nível para outro e a progressão, por meio de titulação. 

Segundo o artigo 23, a promoção do professor ocorre com a somatória do resultado 

do desempenho do trabalho docente, da qualificação profissional, por meio de cursos 

e de exames periódicos, e da aferição de conhecimentos pedagógicos da área 

específica em que o profissional do magistério exerce suas atividades. No § 1º, a 

mudança de referência importa uma retribuição pecuniária de 3%, que incide sobre o 

vencimento básico do cargo de professor. 

A progressão do professor é assegurada no artigo 31: para o Nível II, mediante 

comprovação do curso de pós-graduação lato sensu, na área de educação ou em área 

específica, com carga horária mínima de 360 horas; para o Nível III, com a conclusão 

da pós-graduação stricto sensu, em programa de mestrado; para o nível IV, com 

doutorado – estes dois últimos emitidos por instituições reconhecidas pela CAPES. 
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Os valores de vencimentos dos professores municipais de Guanambi, 

conforme a Lei 514/2011, artigo 45, são estabelecidos em 15% do nível 1 para o nível 

2; 18% do nível 2 para o 3; e 21% do nível 3 para o nível 4. No §2 do artigo 49, o 

incentivo por titulação é concedido do percentual de 2% a 20%, que varia de 180 a 

1800 horas de cursos frequentados pelo docente.  

A carreira é conceituada como o processo de desenvolvimento funcional do 

profissional dentro do serviço público desde seu ingresso até a aposentadoria. 

Ampliando a definição de carreira, penso-a como realizações profissionais que 

perpassam a formação docente e vão se ampliando ao galgar novos caminhos, como 

o magistério, o curso superior, a especialização, o mestrado, o doutorado, o pós-

doutorado. Nesse processo, vamos nos autoformando, adquirindo conhecimentos, 

por meio de novas aprendizagens no decorrer da formação profissional continuada. 

Essas aprendizagens vão se somando aos saberes adquiridos no decurso da nossa 

profissão docente. 

Para Tardif (2002, p. 72), “os saberes experienciais do professor de profissão, 

longe de serem baseados unicamente no trabalho em sala de aula, decorreriam em 

grande parte de pré-concepções do ensino e da aprendizagem herdadas da história 

escolar”. Refletindo acerca dos saberes defendidos por Tardif (2002), mesmo com 

anos de ensino e de aquisição de certos conhecimentos no ofício da profissão 

professor, creio que ainda buscamos a nossa legitimidade como docentes por meio 

dos saberes adquiridos na profissão professor. O desafio é entender essas condições 

de trabalho historicamente vivenciadas por nós, profissionais de educação básica.  

Freire (1996) afirma que ensinar exige saberes necessários à profissão 

professor, como a rigorosidade metódica, a pesquisa, o risco, a reflexão crítica sobre a 

prática, a consciência do inacabado, a convicção de que a mudança é possível, a 

competência profissional e a intervenção no mundo. 

Tardif (2002, p. 68-69) afirma que “os professores são trabalhadores que 

ficaram imersos em seu lugar de trabalho. Essa imersão se expressa em toda uma 

bagagem de conhecimentos anteriores, de crenças, de representações e de certeza 

sobre a prática docente”. Concordo com Tardif sobre os conhecimentos adquiridos 

por nós, professores, pois creio que influenciam nossa prática docente e têm raízes 
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em nossa história e experiências de vida que abrangem a carreira e a profissão 

professor.    

Pensar a profissão professor e a carreira docente remete-me ao contexto das 

escolas, do ensino, da aprendizagem, da lida diária com os alunos, da busca e 

construção da autonomia, da identidade docente. O próprio Ministro da Educação, 

José Henrique Paim (2014, p. 1), em uma entrevista concedida ao Blog do repórter 

Josias Souza em 31.01.2014 no portal da Universidade Federal de Alagoas, reafirma 

isso, quando diz que: 

 

Um dos desafios educacionais do Brasil é melhorar a qualidade da 
educação básica. O primeiro passo será obter a aprovação do PNE, o 
Plano Nacional de Educação, que foi enviada ao Congresso em 2011, 
na forma de um projeto de lei, que contém metas educacionais a 
serem implementadas até 2020. A melhoria da educação básica passa 
também pela questão da profissionalização. [...] A educação superior 
é fundamental também nesse processo porque é ela que forma os 
professores e que estimula conhecimento.  

 

Como posto pelo próprio Ministro de Educação à época, é reconhecido que o 

Plano Nacional de Educação é um viés necessário para se pensar o futuro da 

educação e que a melhoria da profissionalização docente já é conhecida como 

mecanismo de qualificar a educação. 

Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p. 50) compreendem a profissionalização 

como “o desenvolvimento sistemático da profissão fundamentada na prática e na 

mobilização/atualização de conhecimentos especializados e no aperfeiçoamento das 

competências para a atividade profissional” e como crescimento de perspectiva de 

desenvolvimento profissional.  

No âmbito da política pública nacional, essa profissionalização se situa no 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), que  

propicia aperfeiçoamento profissional assegurado pela LDB 9394/96, envolvendo 

estados, municípios e universidades públicas no intento de ofertar a graduação nas 

licenciaturas de acordo com as demandas nacionais.  

Com relação à pós-graduação, em 2013, no estado da Bahia, o Decreto 

Estadual nº 14.710, de 14 de agosto de 2013 (ANEXO 1), suspendeu, a partir daquela 
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data, o afastamento de professores da sala de aula para cursos de formação em nível 

de pós-graduação, justificado como contenção de despesa. Considero essa medida 

como um grande equívoco, pois a formação está atrelada às parcerias entre 

município, estado e universidades, o governo estadual tolhe a possiblidado de o 

professor investir em sua formação intelectual. 

Para Lelis (2008, p. 54), as “formas de regulação da profissão docente são 

necessárias”, entretanto as dificuldades de aperfeiçoamento que enfrentam os 

docentes da rede pública “se traduzem por uma taxa relativamente baixa de 

frequência em cursos, seminários e oficinas de formação” (LELIS, 2008, p. 58), o que 

ocasiona implicações e lacunas na formação docente, pela carência de acesso a 

publicações e de informações sobre pesquisas desenvolvidas na área educacional.  

Lelis (2008, p. 59-60) afirma que,  

 

Culpabilizados porque não respondem às exigências da atividade 
escolar diária, os docentes se encontram no meio de um fogo cruzado 
de poderes e contrapoderes, numa história de isolamento no interior 
da sala de aula, o que contribui para impedir uma mudança do seu 
status sociocultural, apesar dos movimentos empreendidos por 
associações profissionais e sindicatos, principalmente a partir do fim 
dos anos 70. 

 

Considerando esses pressupostos delineados por Lelis (2008) ao destacar o 

isolamento do professor no interior da sala de aula, sua falta de perspectiva quanto à 

perda do status sociocultural que vem sofrendo na trajetória de vida educacional é 

uma realidade que vem ocorrendo no contexto da docência. A reflexão e a criticidade 

da prática docente, com a coletividade, poderá ser um dos caminhos desejáveis no 

processo de atuação do professor no espaço de formação inicial e continuada. 

Refletindo sobre essas questões, acredito que a valorização docente perpassa 

pela construção da autonomia e da identidade do professor. Essa construção se dá 

com a coletividade, por meio dos conhecimentos e valores que os professores 

adquirem em seu percurso docente. Esse movimento constitui os desdobramentos no 

trabalho, na carreira e na profissão docente por meio do desenvolvimento 

profissional de professores. 

O desenvolvimento profissional, para Brito (2011, p. 39), só acontece: 
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[...] na medida em que o professor possui um espaço para articular 
seu trabalho, sua formação e sua reflexão acerca de demandas em 
torno da atividade que exerce. Isso se deve à própria condição de sua 
formação, pois na composição de cada nível de carreira é exigido um 
tempo de permanência mínima. Como também, um nível de 
formação, especialização, mestrado, doutorado. A partir dessa 
proposição a exigência de um olhar diferenciado para a condição de 
existência humana e profissional desse docente se faz premente.  

 

Creio que a formação docente depende do exercício da profissão, que vem 

contribuir para uma reflexão permanente da ação do professor em sala de aula, na 

construção do planejamento, na visualização de uma carreira docente com 

perspectivas de formação inicial, continuada e permanente e de valorização 

profissional. 

Desse modo, tornar-se professor é o resultado de vivências de aprendizagens 

na trajetória de vida formativa e profissional e esta aquisição de conhecimentos vai se 

agregando à vida profissional e ao processo formativo. Neste contexto, acredito que 

os saberes da experiência se fundamentam na competência profissional, na vivência 

com o outro, com os saberes do outro, em um processo de aprendizagem contínua, 

de troca e aquisição de conhecimentos.  

A ideia de desenvolvimento profissional de professores abrange o empenho e 

o desejo de construir e produzir conhecimentos direcionados para a sua profissão e 

as condições que as instituições podem lhes oferece, como tempo para o estudo, 

leituras e dedicação exclusiva, ou seja, “Envolve a construção, por parte dos 

professores, de um repertório de conhecimentos, saberes e fazeres voltados para o 

exercício da docência” (MOROSINI, 2006, p. 375).  

Quanto à formação de professores de ciências biológicas, ciências ou biologia, 

sujeitos de minha pesquisa, embora haja várias produções nessa área, apresento 

alguns autores que tratam dessa questão, como Longhini (2011), Zaneti (2011), Soares 

(2010), Brito (2011; 2006), Chapani (2010), Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009), 

Gatti, S., Nardi e Silva (2008), Diniz-Pereira (2007), Gil-Pérez e Carvalho (2000), 

Krasilchik (1987), entre outros.  
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Acredito que a formação deva fazer parte da trajetória profissional do 

educador em sua convivência com o outro, nos espaços escolares, acadêmicos e 

sociais e nos grupos de estudo, também na produção de conhecimentos, de 

experiências e no seu desenvolvimento profissional. Torna-se, portanto, relevante 

que possamos desenvolver “[...] reflexões sobre espaços e tempos onde aprendemos a 

ser professor” (OLIVEIRA, V., 2006a, p. 1). 

Pensar os cursos de formação é também rever e considerar as preconcepções 

dos professores, as ações desenvolvidas em sala de aula, o que ensinar, para que 

ensinar, como ensinar. Segundo Gatti, S., Nardi e Silva (2008, p. 2), são muitos os 

problemas e dificuldades apontados nos cursos de formação de professores, dentre 

os quais os autores destacam “a dissociação, entre a formação em conteúdos 

científicos e os de natureza pedagógica, completamente desvinculados”. Creio que a 

discussão sobre os questionamentos da prática pedagógica do professor nos cursos 

de formação, pautada no diálogo e na valorização das preconcepções dos 

professores, podem apontar caminhos que possibilitem refletir sobre o processo de 

ensino que é desenvolvido pelos professores.  

Gatti, S. Nardi e Silva (2008, p. 55), ao analisarem os cursos de formação de 

professores, consideram, como um dos aspectos importantes, a 

 

[...] reestruturação dos cursos de graduação, de forma a eliminar a 
dissociação entre as formações científicas e pedagógicas, que acabam 
transformando os cursos de licenciatura em algo parecido com 
bacharelados, seguidos de uma complementação pedagógica ao final 
da formação.  

 

O Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras 

(ForGrad) tem apontado metas e parâmetros, evidenciando, como um dos 

procedimentos necessários, a “[...] reorganização dos currículos dos cursos de 

formação de professores, superando a atual forma de organização curricular e a 

fragmentação entre as licenciaturas”, mencionada nas Diretrizes para a formação de 

professores. (FOR-GRAD, 2002, p. 6).  

Compartilho desse pensamento sobre a reorganização e reestruturação dos 

cursos de licenciatura e de formação de professores de ciências, que vêm se refletindo 
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nos processos e estratégias de ensino e envolvem crenças e concepções de 

professores. 

A literatura pesquisada e as visitas realizadas às escolas públicas estaduais e 

municipais de Guanambi proporcionara-me reflexões sobre como os professores vêm 

se constituindo na carreira docente em seu local de trabalho e também como vêm 

acontecendo os processos de precarização das condições de trabalho dos professores 

de ciências da educação básica.  

Alguns autores, como Diniz-Pereira (2007), Arroyo (2004, 2000) Contreras 

(2002), Gil-Perez e Carvalho (2000), Nóvoa (1999), Krasilchik (1987), sugerem a 

necessidade de os professores participarem de cursos de formação/aperfeiçoamento 

das atividades profissionais que envolvem prática e teoria dos conhecimentos 

adquiridos. Discorrem sobre a precarização do trabalho docente e a precariedade das 

condições de trabalho do professor na educação básica. 

Sobre a profissão professor, enfatizam os espaços de articulação e reflexão da 

profissão, o desenvolvimento nos níveis de carreira, as leis, resoluções e decretos que 

apresentam a legitimação da profissão professor e a necessidade da reformulação dos 

cursos de licenciatura, que não vêm atendendo às mudanças ocorridas no contexto 

socioeconômico e educacional.  

Apresentam os dilemas da profissão professor, como as condições de trabalho 

vivenciadas em seu fazer pedagógico, o estar como profissional de educação básica e 

a falta de identificação com a profissão, que vem desqualificando a função docente. 

Desse modo, considero que o trabalho do professor tem que ser visto como 

uma atividade profissional pedagógica, com espaços de formação continuada, de 

formação para o campo do saber, do conhecimento, com reflexões e criticidade das 

atividades desenvolvidas no campo científico.  

Acredito que a análise do trabalho que se tem, no dia a dia, de se fazer 

professor, está equivocada ou limitada pelas condições de trabalho a que é 

submetido nos espaços da profissão. 

Concluo, portanto, enfatizando a necessidade de rever os processos de 

formação da profissionalizaçao docente, as condições de trabalho, a valorização 

social e o status na carreira, a disponibilidade de tempo para formação continuada do 



75 

 

professor no transcorrer do exercício da profissão docente e a defesa dos direitos dos 

professores em seu processo formativo e de trabalho. 

Para entender como vem vivenciando a categoria de trabalhadores docentes 

em seu lugar de trabalho, recorri-me às histórias contadas pelos professores de 

ciências dos anos finais do ensino fundamental da educação básica da cidade de 

Guanambi, como possibilidade, portanto, de compreender como vem sendo 

construída a profissão professor, suas condições de trabalho e seu lugar na categoria 

docente.  

 

1.3 Processos identitários e imagens do professor junto à profissão  

 

O objetivo da terceira parte deste capítulo é apresentar como a literatura trata 

das questões relativas aos processos identitários, imagens e construções dos 

professores de ciências no Brasil, carreira, influências de permanência na profissão, 

contextos históricos, sociais, políticos e econômicos na sociedade.  

Para isso, recorri aos trabalhos de Ambrosini (2012), Souza, J. (2012), Zaneti 

(2012), Gimenes (2011), Nóvoa (2007), Magalhães-Júnior e Oliveira (2007), Morosini 

(2006), Oliveira, D. (2004) Oliveira, V. (2006), Brzezinski (2002), Arroyo (2000, 2004), 

Lawn (2000), Moita (2000), Pereira (2000), Pimenta (1997), entre outros, que abordam 

em suas pesquisas as tensões e construções sociais em torno desse profissional.  

 

1.3.1 Processos identitários e imagens de professores de ciências no Brasil: como 

nos construímos na carreira 

 

Trazer à discussão os processos identitários se tornou necessário por 

entendermos que, responder às perguntas feitas sobre as histórias de vida formativa 

e profissional dos professores de ciências, perpassa, também, pela discussão de como 

nos percebemos na nossa profissão junto com os outros. 

Adoto a expressão “processos identitários” em concordância com Morosini 

(2006, p. 370-371) nesta abordagem: 
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O processo identitário docente envolve o processo formativo dos 
professores, sendo construído na inter-relação da dimensão pessoal 
com a profissional. Em termos pessoais, compreende a organização 
identitária levada a efeito ao longo do ciclo vital, enquanto que, em 
termos profissionais é proveniente da estruturação identitária 
resultante dos trajetos compartilhados nos diversos contextos 
profissionais em que a docência se desenrola. Nesse processo, apesar 
dos múltiplos caminhos percorridos, cada docente pode se 
reconhecer ao longo de toda a trajetória e construir seu modo próprio 
de ser professor.  

 

Compartilho da opinião de Morosini (2006), ao afirmar que nossos processos 

identitários são construídos ao longo de nossa trajetória de vida, entendendo que os 

sujeitos de pesquisa são professores que estão em várias épocas e vários tempos junto 

à profissão. Isso porque compreendo que os professores de ciências biológicas ou de 

biologia, de uma maneira geral, e, paralelamente, aqueles que colaboram com a nossa 

pesquisa, ao seu modo, desenham o seu espaço para viver a profissão. 

O próprio Nóvoa (2007, p. 15) salienta que  

 

Estamos no cerne do processo identitário da profissão docente, que 
mesmo nos tempos áureos da racionalização e da uniformização, 
cada um continuou a produzir no mais íntimo da sua maneira de ser 
professor. 

 

Cada professor continua com sua maneira peculiar de preparar aulas, 

construir projetos, planos de curso, ensinar, transmitir conteúdos, aplicar 

metodologias; envolve-se com a profissão, na elaboração de atividades diferenciadas, 

dialogando com os alunos e colegas. Desse modo, “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). Assim, a 

carreira docente, o processo identitário e a construção da autonomia vão se 

construindo na tessitura de ser e estar professor. 

Brzezinski (2002, p. 8), fundamentada em Castells (1999), assevera que “sob o 

ponto de vista sociológico, toda e qualquer identidade é construída e, entendida como 

fonte de significado e experiência de um povo” e que “esse processo de construção de 

significado e experiência dá-se com base em atributos culturais que inter-relacionam 
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e que são inerentes a uma determinada sociedade circunscrita ao espaço e tempo 

históricos”. 

Essa construção de identidade, segundo Brzezinski (2002), é dividida em dois 

momentos distintos, que podem ser pessoais ou coletivos. O primeiro se configura 

pela história e experiência pessoal, que implica unidade, originalidade e 

continuidade. Já o segundo, como construção social, que acontece no interior dos 

grupos e das categorias que vão estruturando a sociedade, conferindo à pessoa um 

papel e um status social. Quanto à identidade profissional, Brzezinski (2002) 

considera-a como uma identidade coletiva. 

Sobre a identidade do professor, Gatti, B. (1996, p. 86) considera que  

 

É fruto de interações mais complexas nas sociedades contemporâneas 
e expressão sociopsicológica que interage nas aprendizagens, nas 
cognitivas, nas ações dos seres humanos. Ela define um modo de ser 
no mundo, num dado momento, numa dada cultura, numa história.  

 

Concordo com Brzezinski (2002) quando destaca que a identidade coletiva e 

profissional do professor vem sendo construída nas mediações dos movimentos 

sociais de educadores, das associações e sindicatos da categoria. E que a interação nas 

aprendizagens, apresentada por Gatti, B. (1996), compreende a própria formação do 

professor e seu processo de profissionalização. 

Segundo Pimenta (1997, p. 7), a construção da identidade profissional acontece 

a partir da significação social da profissão, gestada de saberes, de teorias e práticas 

confrontadas e (re)construídas, de valores, do modo em que se situa no mundo, na 

própria história de vida de “ser professor, [...] a partir de sua rede de relações com 

outros professores, nas escolas, nos sindicatos e em outros agrupamentos”. 

Para Moita (2000, p. 115-116), a identidade pessoal “é um sistema de múltiplas 

identidades e encontra em sua riqueza a organização dinâmica dessa identidade”, 

enquanto o processo de construção de uma identidade profissional acontece na 

interação entre o universo profissional e o sociocultural e está intrínseca à função 

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

profissional e ao contexto sociopolítico em que se desenrola”.  
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Conforme Pereira (2000, p. 97), a identidade “é uma formação existencial 

modelada, retida em sua maneira de atualizar-se, a partir de um caminho 

condicionado e determinante”. Para Lawn (2000, p. 70), “a identidade do professor 

simboliza o sistema e a nação que o criou”. A identidade está ligada ao ensino e ao 

trabalho docente. Em sua análise, Lawn assevera que “em qualquer período, a 

fixação da identidade do professor, através do discurso, regulamentação e design, é 

uma forma fundamental de estruturação e reestruturação do trabalho” (p. 74). Ainda, 

Lawn salienta sobre o potencial da identidade do professor de refletir e simbolizar o 

sistema, mas também de poder ser manipulada, na arquitetação da mudança da 

própria identidade e do sistema que a criou. Isso envolve a questão social, política e 

cultural, muitas vezes moldada por um sistema de poder, na busca por mudança da 

construção da identidade docente. 

Sobre o percurso do professor, a história da educação brasileira, conforme 

Brzezinski (2002), apresenta um Estado que mantém políticas educacionais que vêm 

de encontro ao reconhecimento social e econômico do professor e essas políticas, 

atualmente, se constituem como obstáculos para que a categoria profissional  

aperfeiçoe sua relação com a profissionalização. 

Na perspectiva de Brzezinski (2002, p. 10), a profissionalidade perpassa pelo 

conjunto de saberes e de capacidades que “é marcado por um continuum de 

mudanças que se confunde com a própria evolução do conhecimento educacional, 

das teorias e processos pedagógicos, os quais se ressignificam de acordo com o 

momento histórico vivido pela sociedade”, enquanto a profissionalização ocorre por 

meio das transformações da vida dos professores, que os conduzem a atingir 

condições ideais de garantia de exercício da profissão, mediante aperfeiçoamento das 

condições que proporcionam a elevação do status e da valorização social docente.  

Para definir profissionalismo, Brzezinski (2002, p. 11) faz uma incursão pela 

história da educação brasileira sobre a função do professor. O processo de educação 

iniciou-se de forma não especializada e secundária, praticada por professores 

religiosos, que exerciam a função de educar e de evangelizar, em seguida ocorreu a 

laicização do ensino. Esse processo laico, definido pelo Estado, que homogeneizou, 
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hierarquizou e unificou, em escala nacional, a profissão docente, passou a enquadrá-

la, padronizando as características mais funcionais da profissionalização.   

Esse enquadramento, segundo Brzezinski (2002), é regulamentado pelo 

ingresso, seleção e exercício do magistério, que desobrigava o Estado de promover 

uma formação qualificada e um plano de carreira organizado. Esse processo, para 

Brzezinski (2002), secundariza a profissão e contribui para o desestímulo ao 

profissionalismo. Nos dias atuais, com os movimentos associativos de classe, da 

consciência coletiva dos profissionais da educação, os professores ainda convivem 

com políticas educacionais cambiantes de perversidades que constituem obstáculos 

no desenvolvimento do processo de profissionalização, pois a prática capitalista 

governamental vem contribuindo para o desagrado da categoria, que considera a 

profissão como um processo de expansão de trabalho e de emprego, e vem 

proletarizando a profissão docente, revestida de carência de profissionalismo 

docente. 

Essa proletarização, para Brzezinski (2002, p. 12), tem contribuído para que a 

categoria de profissionais de educação articule e impulsione lutas junto aos demais 

trabalhadores sem perder de vista a sua identidade docente, como “ser professor 

dotado de conhecimento e competências específicas que o diferencie de outros 

profissionais, isto é, ter a docência como base de formação”. Conforme a autora 

(2002, p. 13),  

 

O reconhecimento do magistério como profissão supõe a conquista 
de um estatuto social e econômico dos profissionais de educação e 
impõe ações que superem a degradação em que se encontram a 
formação e a carreira dos profissionais. 

 

Ainda, a autora afirma que a construção da identidade docente e da 

profissionalização está se constituindo com “o despertar de uma consciência coletiva, 

forjada de lutas concretas, dos movimentos associativos e reivindicatórios” 

(BRZEZINSKI, 2002, p. 18). Nesse contexto marcado por contradições e 

ambiguidades na carreira docente, considero, ainda, a permanência de uma política 

de desvalorização da profissão docente na conjuntura vigente. 
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Com relação ao professor de ciências e biologia, busquei o que a literatura 

apresenta sobre os processos identitários de professores. Para isso, fiz uma pesquisa 

no banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) de teses e dissertações e utilizei várias palavras-chave. Com a 

palavra “processos identitários”, encontrei 287 trabalhos. Com “processos 

identitários + ciências”, deparei-me com 81 registros. Ao inserir o termo “identidade 

docente”, constatei 327 teses e dissertações. Adicionei “identidade docente + 

professor” e estão registrados 182 trabalhos. Esses registros envolvem várias áreas do 

conhecimento, como história, música, química, educação física, psicologia, 

antropologia, sociologia, comunicação, religião, ecologia humana, ciências humanas 

e econômicas, letras e artes, medicina, física, questões raciais, de gênero e 

sexualidade, entre outros.  

Inserindo as palavras “identidade docente + professor + ciências”, localizei o 

registro de 54 trabalhos acadêmicos. Em “identidade docente + professor + ciências 

biológicas”, encontrei 7 trabalhos de mestrado. Desses 7, discorro sobre quatro que 

apresentam os processos identitários dos professores de ciências biológicas, trabalho 

e carreira docente, das autoras Ambrosini (2012), Souza, J. (2012), Zaneti (2012) e 

Gimenes (2011), que têm pontos em comum com meu trabalho de pesquisa.  

Em sua dissertação de mestrado, Ambrosini (2012) analisa aspectos da 

construção da identidade docente de professores de ciências e de biologia que atuam 

na rede pública estadual do município de Porto Alegre, egressos da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Fundamentada em Hall (2006), Ambrosini (2012, p. 34) considera que a 

identidade “é formada entre o ‘eu’ e a sociedade”, modificada na interação e no 

diálogo com o mundo cultural exterior e o que lhe é oferecido nesse processo 

identitário. Em seu trabalho, a autora busca entender os traços da formação da 

identidade dos professores de ciências ou de biologia. 

Embasada em Dubar (2005), Ambrosini (2012, p. 34) salienta que a formação 

da identidade é transformada ao longo de vivências pessoais e familiares, pela 

escolha do trabalho “internalizadas e interpretadas, de forma a produzir respostas, 
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que também tencionarão o ambiente que vivemos, o qual também sofrerá alguma 

modificação”. 

Penso que a construção da nossa identidade vai se formando a partir da 

interação com o outro, em espaços diferenciados, compartilhando conhecimentos e 

experiências. Essa suposta identidade é como um rol de características que elege 

determinado grupo e como esse grupo de professores vai se transformando no 

decorrer da história, enquanto o processo identitário vai sendo consolidado de 

acordo com a demanda histórica, com o status da profissão.  

Conforme Ambrosini (2012, p. 65-66), “é recente a preocupação em entender 

como se dá a formação da identidade de professores de ciências e de biologia”, e os 

trabalhos que se relacionam a esses professores são como formação continuada, com 

práticas inovadoras e situações da prática envolvendo o modo de ensinar ciências e 

biologia. Considera incipientes os estudos para tentar entender como se formam as 

identidades desses professores, que, muitas vezes, entram em um curso de ciências 

biológicas com a intenção de se tornarem profissionais biólogos, e não, professores.  

Souza, J. (2012), em sua dissertação, discorre sobre a identidade profissional 

do docente de licenciatura em ciências biológicas da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS). Em sua pesquisa, a autora (2012, p. 7) entende que: 

 

[...] a constituição da identidade profissional docente é um processo 
contínuo que se inicia com a experiência pré-profissional, passando 
pela escolha da profissão, fortalecendo-se na formação inicial e nos 
primeiros anos de trabalho, estendendo-se aos distintos espaços de 
atuação profissional ao longo da carreira docente, onde cada 
indivíduo continua produzindo sua maneira de ser professor.  

 

Em seu trabalho de mestrado, Souza, J. (2012) constatou, em uma das 

entrevistas, a preocupação dos docentes em formar professores que gostem de 

ensinar, da metodologia, de compreender o que seja o ensino e que a escolha da 

profissão não é um fator preponderante para a identificação com a docência – ela 

pode gerar crises identitárias, comprometendo o trabalho profissional.  

Desse modo, a construção da identidade profissional docente, nas instituições 

de ensino superior, salienta Souza, J. (2012), não é um processo estável nem linear. 
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Ela envolve conflitos, angústias, contradições, em que há necessidade de conciliação 

e contínuo processo de socialização e de identidade coletiva. Acredito que a 

construção desses processos identitários perpassa pela educação básica, com os 

professores de ciências biológicas em seus processos formativo e profissional. 

Zaneti (2012) analisa a epistemologia subjacente ao currículo e à formação de 

licenciados em ciências biológicas, em sua dissertação de mestrado. Critica a 

formação de professores e sugere a necessidade de uma epistemologia adequada à 

identidade docente; faz uma reflexão sobre a identidade dos graduandos e o 

reconhecimento com o curso e a carreira pretendida e questiona a formação que é 

oferecida pela universidade e a identificação dos licenciandos em ciências biológicas 

com a carreira à qual eles se destinam– ser professor de ciências ou de biologia da 

educação básica.  

Zaneti (2012) cita Gatti, B. (1996), ao considerar a identidade como fruto de um 

processo dinâmico de construção de uma memória social e individual e das relações 

sociais, políticas, culturais e históricas constituídas com seus pares. Zaneti (2012, p. 

27) expressa-se sobre a desqualificação da licenciatura e afirma que a formação de 

professores foi relegada a segundo plano – ”a habilitação em licenciatura configura 

como complemento em um curso para formação de bacharéis, complementação esta 

muitas vezes não desejada pelos graduandos”, argumenta a autora sobre a 

construção de uma licenciatura com identidade própria. 

O trabalho de mestrado de Gimenes (2011) relata um estudo sobre a 

epistemologia da formação de professores de ciências: indícios da constituição de 

identidades. Ela investiga os processos identitários docentes de um curso de 

licenciatura e bacharelado de ciências biológicas de uma universidade pública. 

Gimenes considera que os processos identitários são constituídos no contexto da 

formação inicial de professores de ciências ou de biologia.  

Em sua pesquisa, Gimenes conclui que o professor não se identifica com a 

atividade docente e que essa falta de identificação com o curso contribui para a 

precarização da profissão docente. Constata, ainda, que o processo formativo 

percorrido pelos licenciandos, sem uma reflexão teoricamente fundamentada em 

novas possibilidades de prática para o futuro, na maioria das vezes, leva à 
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constituição de um profissional que marcado pelo bacharelado, e por um não ser 

professor, em que os processos identitários constituídos são fragmentados. 

Na leitura dos trabalhos de Ambrosini, Souza, J., Zaneti e Gimenes, noto que 

as autoras compartilham da ideia de que os processos identiários dos professores se 

forjam a partir de seus percursos formativos e profissionais, mas perceberam, 

também, que muitos licenciandos e formados em ciências biológicas reconhecem que 

nas instituições de ensino superior ainda há atitudes de professores com referência à 

racionalidade técnica e à racionalidade prática na atuação das disciplinas dos cursos 

de Biologia.  

Percebo, portanto, a relevância da identidade docente com a profissão, seja 

bacharel, seja licenciado em ciências biológicas, muitas vezes compreendida pela 

falta de uma identidade fixa para o licenciado, mas de um hibridismo entre ser 

professor e ser biólogo. Essa identidade vai sendo forjada na coletividade com seus 

pares, nas atividades e movimentos associativos da categoria. Conforme os relatos 

das autoras supracitadas, os licenciandos deparam-se com uma desvalorização na 

carreira e no trabalho docente, com as posturas da racionalidade técnica e de 

racionalidade prática nas licenciaturas, nas quais, muitas vezes, se formam 

professores desprovidos de uma identidade com a profissão professor. 

Magalhães-Júnior e Oliveira (2007), em seu artigo A formação dos professores de 

ciências para o ensino fundamental, afirmam que a história do ensino de ciências no 

ensino fundamental no Brasil é muito recente e as universidades brasileiras pouco 

assumem a formação dos professores dessa área. Conforme Magalhães-Júnior e 

Oliveira, os desempenhos têm sido muito baixos nessa área de ensino frente a outras 

nações, já que o país foi classificado em última posição no Programa Internacional de 

Avaliação (PISA) para alunos.  

Magalhães-Júnior e Oliveira fazem um recorte histórico sobre a disciplina 

ciências e lembram que ela passou a ser obrigatória por meio da LDB 4.024/61, 

discutida e realizada na década de 70. Fundamentam-se em Wortmann (2003), 

quando anunciam sobre a contribuição, na mesma década, do Conselho Federal de 

Educação (CFE), na criticidade da inadequada formação dos professores de ciências 

nos cursos de licenciatura. Foi, então, sugerido um modelo para uma ciência 
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integrada, como o curso de curta duração, uma formação específica para os 

professores de ciências atuarem no ensino fundamental. Esse modelo foi modificado 

para a licenciatura plena, com a obrigatoriedade da LDB 9394/96, que, conforme 

Krasilchik (1987), não proporcionou uma boa qualidade para o ensino fundamental 

nem para o ensino médio.   

De acordo com Magalhães-Júnior e Oliveira (2007), ainda hoje, devido à 

oscilação da especificidade disciplinar e de generalista, os resultados apresentados 

pelos modelos de formação de professores de ciências do ensino fundamental são 

insuficientes, pois os profissionais, em sua maioria, provêm de cursos de licenciatura 

plena em Biologia e carecem de identidade com a formação para o ensino de ciências.  

Desse modo: 

 

Acreditamos que devemos dar uma melhor atenção nos modelos de 
currículo para a formação desses professores, e também, analisar qual 
seria um modelo de currículo que contemple a formação de um 
professor que seja apto a trabalhar interdisciplinarmente com os 
conteúdos das diversas ciências no ensino fundamental. 
(MAGALHÃES-JÚNIOR e OLIVEIRA, 2007, p. 1). 

 

Concordo com Magalhães-Júnior e Oliveira quando exprimem sobre a 

necessidade de repensarmos sobre os cursos de formação de professores de ciências e 

de propostas educacionais que fundamentem e complementem essa formação, 

inclusive a orientação de debates que envolvam o ensino de ciências em todo o 

Estado brasileiro. 

Nas discussões apresentadas até aqui, tentei organizar alguns aspectos 

históricos, legais, políticos que anunciassem como, ao longo organização do sistema 

brasileiro de ensino, a profissão docente e a profissão professor de ciências foi 

edificada. 

A constituição de uma carreira está relacionada ao desenvolvimento de uma 

profissão, do ponto de vista da história da área de conhecimento, da criação do 

ambiente escolar, da relação que a sociedade estabelece com o conhecimmento 

escolarizado e nós, professores, reagimos na construção de nosso movimento 

identitário, junto ao nosso fazer profissional. 
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Para Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p. 19), “pensar no professor como um 

profissional, trabalhar na perspectiva da docência como profissão, implica reconhecê-

lo como produtor de sua identidade profissional”. Salientam que formar o professor 

para o desenvolvimento profissional na perspectiva da profissionalização não é uma 

fácil implementação, pois o professor não é mais um técnico que executa os 

procedimentos vindos da racionalidade técnica, mas sujeito construtor de sua 

profissão (p. 37). Ao fazer referência ao racionalismo técnico, Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2003, p. 38) asseveram que a formação é limitada na interação com outros 

profissionais, devido ao consumismo de “conhecimento científico” produzido por 

outros, que leva à desprofissinalização técnica e do trabalho do professor, que 

consideram elemento dessa profissionalização, sendo que, “a profissionalização é um 

processo sóciohistórico que evolui segundo novos contextos”. (p. 45). 

Ainda: 

 

O processo de construção da identidade profissional não é um 
processo natural, mas um processo social e histórico, dado pela ação 
do grupo que deseja a profissionalização, assim como pelo contexto 
que oferecem as condições necessárias a esse processo (RAMALHO; 
NUÑEZ; GAUTHIER, 2003, p. 64). 

 

Acredito que a nossa identidade vem se afirmando frente à participação e 

mobilização da categoria em eventos na área de educação, na conquista de direitos ao 

longo da história docente e na defesa da garantia da qualificação da formação, do 

trabalho e do profissionalismo. 

Para Arroyo (2000), os professores da 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e do 

ensino médio que possuem licenciatura e competência técnica em sua área não 

incorporaram os traços da imagem de professor no campo do conhecimento, 

reservados aos professores universitários, que estão socialmente definidos com um 

estatuto de competente. Esses traços estão relacionados ao antigo ginásio e aos cursos 

médios preparatórios. Arroyo (2000, p. 31) afirma que “ficou um vácuo de um saber 

profissional capaz de dar conta da educação e da formação cognitiva, ética, estética, 

cultural, etc. da adolescência e da juventude” e que os adolescentes estão inteirados 

dos recursos midiáticos, dos diversos espaços sociais e das inovadoras formas de 
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acesso ao conhecimento. Nossas imagens estão sendo afetadas por esse novo perfil 

de adolescentes e jovens. “Os docentes continuaram fechados em suas áreas, no 

domínio das competências próprias dos docentes das diversas áreas do Ensino 

Superior” (ARROYO, 2000, p. 31).  

Ainda segundo Arroyo (2000, p. 52), 

 

A maioria dos professores e das professoras da Educação Básica 
foram formados(as) para serem ensinantes, para transmitir 
conteúdos, programas, áreas e disciplinas de ensino. Em sua 
formação não receberam teoria pedagógica, teorias da educação, mas 
uma grande carga horária de conteúdos de área e metodologia de 
ensino. 

 

Concordo com o Arroyo (2000) ao acentuar que o diálogo com colegas, alunos, 

comunidade, no trabalho, no meio social e cultural vem modificando essa prática, 

nas várias disciplinas do currículo e no próprio ensino de ciências. O domínio de 

teorias, de métodos, a concepção de educação, a reflexão, a sensibilidade para com o 

trato com o outro, os valores, a redefinição de práticas, nas últimas décadas, têm 

contribuido para que o professor se descubra educador no exercício da docência.  

Essa prática, de professores que são formados para serem ensinantes, para 

transmitirem conteúdos e seus desdobramentos podem ser vistos nas inúmeras 

produções de artigos, dissertações, teses publicadas em vários meios de informação, 

no Scientific Electronic Library Online (SciELO), no Banco de Dados da Capes, em 

congressos, seminários, também, em simpósios, como o Encontro Regional de Ensino 

de Biologia do Nordeste (EREBIO); o Seminário Internacional de Educação em 

Ciências (SINTEC); o Encontro Nacional de Ensino de Biologia (ENEBIO); o Encontro 

Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE). Cito, mais ainda, o Congresso 

Nacional de Formação de Professores (COPEFOR),  a Revista Brasileira de Educação 

(RBE), da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), 

em periódicos e nas revistas eletrônicas de educação de várias áreas do 

conhecimento.  

Assim, acredito que a escola e os eventos são espaços de encontros de 

gerações, de conhecimentos, de saberes, fazeres, de apropriação de culturas, valores, 
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de denúncias da desvalorização do professor e dos problemas crônicos da escola, 

mas também, de debates, de sugestão de políticas públicas para a educação, de 

conquistas, de reflexão de nossa própria identidade e de nossa imagem e auto-

imagem docente. 

Segundo Arroyo (2000, p. 152), “a instituição escolar em sua história produziu 

uma identidade própria frente a outras instituições, como as famílias, as igrejas, as 

fábricas, o exército, porque conseguiu institucionalizar formas de saberes repetitivos 

que lhes são próprios.”  

Além disso, 

 

A imagem que a sociedade faz do professor e que muitos ainda fazem 
de sua função, transmitir os saberes escolares, ensinar competências e 
habilidades, preparar para concursos e vestibulares, aplicar provas, 
dar notas, aprovar ou reprovar, credenciar, atestar para passar de 
ano, de série, de nível... tem pouco de profissional e de específico, 
qualquer um pode fazer desde que saiba esses saberes e seja treinado. 
Essa imagem tem pouco de pública, pois reproduz e serve à lógica do 
privado, do mercado (ARROYO, 2000, p. 193). 

 

Essa imagem do professor transmissor de conhecimentos, de modelos 

prefixados, vem sendo contruída ao longo da história da educação, que empobrece o 

magistério e a própria prática educativa. Penso que é possível termos um novo olhar 

para não reduzir a docência a essa função, na autoconstrução e com a coletividade, 

no alargamento de nossa consciência política da densidade social e cultural da nossa 

atividade profissional docente. É uma possibilidade, portanto, de fazer da educação 

um espaço de debates, de construções, de mobilizações em congressos, conferências, 

espaços formais e não formais para não secundarizar a própria imagem do professor, 

construindo, assim, a nossa identidade profissional. 

Conforme Arroyo (2000), o professor está revelando, nas últimas décadas, um 

novo perfil, alargando a sua visão, com outra consciência social e política constituída 

de um novo profissional da educação básica, apresentada nos níveis de debates em 

congressos e conferências – um nível de amadurecimento teórico-político por meio 

dos sindicatos, das organizações da categoria, da participação em eventos e nas 

produções científicas. Desse modo, “Quanto mais autoconfiança profissional, maior 
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titulação e maior qualificação maior será a consciência dos professores” (ARROYO, 

2000, p. 219). 

Mesmo com qualificações e titulações, ainda repetimos práticas e rotinas 

tradicionais impostas pelos órgãos públicos nas salas de aula, nos programas, 

currículos, conteúdos, nas horas semanais de estudo e de docência. Essas imagens 

construídas precisam ser refletidas, transgredidas, porque provocam rupturas na 

reconstrução da identidade da escola e dos profissionais de educação.   

Incorporamos em nossa carreira a transmissão de programas e de conteúdos. 

Precisamos reencontrar a centralidade de nossas práticas, aprender a produzir nossas 

ações e a valorizar nosso trabalho, a produção dos alunos, ser pensantes, sujeitos 

culturais que constroem e produzem conhecimento – devemos rever certezas e 

redefinir a nossa auto-imagem docente. 

Para Huberman (2007, p. 38),  

 

O desenvolvimento de uma carreira é um processo e não uma série 
de acontecimentos. Para alguns, este processo pode parecer linear, 
mas, para outros, há patamares, regressões, becos sem saída, 
momentos de arranque, de descontinuidades. 

 

De acordo com os estudos empíricos sobre a escolha da carreira docente, 

Huberman (2007) salienta dois aspectos na fase inicial da profissão docente: o da 

sobrevivência e o da descoberta. No primeiro acontece, o impacto inicial dos 

professores, a preocupação com o cotidiano da sala de aula, a fragmentação do 

trabalho, as dificuldades com a transmissão de conteúdo, com os alunos e com o 

material didático. O segundo aspecto é o entusiasmo inicial, a experimentação, a 

sensação de responsabilidade, de se sentir colega num determinado corpo 

profissional. O autor enumera, também, os diferentes perfis dos profissionais: a 

indiferença (aqueles que escolhem a profissão a contragosto ou provisoriamente), a 

serenidade (aqueles que já têm muita experiência)  e a frustração (aqueles que se 

apresentam com um caderno de encargos ingrato ou inadequado, tendo em atenção a 

formação ou a motivação iniciais). Esse processo de construção da identidade 

profissional, de experimentação e estabilização financeira na carreira docente pode 

implicar confiança e serenidade no plano pedagógico.  
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Pereira (2000, p. 95) salienta que “a formação acadêmica vai, em última 

instância, instrumentalizá-lo [o professor], podendo legitimar e institucionalizar sua 

escolha”. Quanto à imagem de professor/professora na carreira docente, Ferreira 

(2000, p. 118) evidencia que, 

 

No tocante à nossa própria imagem, nós a construímos em um 
movimento permanente, considerando o que pensamos que somos, o 
que pensamos que os outros pensam que somos e o que desejamos 
ser. Somos ou desejamos ser reconhecidos, reconhecemos numa 
dinâmica que envolve as diversas expectativas. 

 

Entre as expectativas da carreira docente, Ferreira enfatiza o reconhecimento 

da categoria docente, não apenas pela dedicação ao magistério, mas pela 

reivindicação de melhor remuneração – que a imagem de professor seja vistanão 

como há décadas vem ocorrendo (como um anjo, um sacerdote, um santo, um pobre, 

um miserável), mas buscando melhores condições de trabalho e salário digno.  

Para Ferreira (2000, p. 123),  

 

Nem mesmo o professor do ensino superior, por vezes professor 
pesquisador, que recebe muito aquém do que deveria receber, mas 
tem uma remuneração diferente dos demais ocupa na carreira um 
lugar diferenciado, resistiu ao discurso da pobreza. Felizmente, já é 
possível observar mudanças no modo como a sociedade e o 
magistério vêm abordando o tema.  

 

Nessa mudança, afirmada por Ferreira, não só no modo como a sociedade e o 

magistério abordam a carreira e a remuneração docentes, percebo a necessidade por 

meio do movimento da inserção de práticas educacionais, de subsídios à formação 

docente, de professores buscando cursos de formação continuada, licenciaturas, 

especializações, mestrado, doutorado, em uma construção pessoal, profissional e 

coletiva, de novas significações e subjetividades, de viver, de produzir e de escrever 

novas histórias.  

Esse dialogar com os autores sobre a trajetória da formação de professores no 

Brasil para poder compreender como se deu a formação dos professores de ciências e 

de biologia, o desenvolvimento profisisonal, a carreira, a formação, o trabalho 
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docente e a contrução dos processos identitários dos professores contribuiu para 

pensar a forma pela qual os professores vêm se constituindo na profissão. Considero 

como o início de uma caminhadade repensar a vida, as histórias de vida e as nossas 

construções de fazer-se professor de ciências e de biologia. Nesse processo, 

compartilhamos os nossos saberes, com respeito ao conhecimento do outro e a sua 

história. Esses saberes são características de resultados de construções de 

conhecimentos, de diálogos travados com os autores pesquisados, com os nossas 

colaboradoras, que nos permitiram contar as suas histórias e compreender como 

vamos nos forjando professores nas escolas, nas instituições de ensino e em vários 

espaços formais e informais de formação, como lugares de experiências, de vivências, 

de significação docente – estudos que merecem maiores aprofundamentos 

posteriormente. 
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CAPÍTULO II 

 

2. CAMINHOS ESCOLHIDOS PARA AS NARRATIVAS DAS 
HISTÓRIAS DE VIDA DAS PROFESSORAS DE CIÊNCIAS: 
ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

“É preciso fazer viver a memória de seus companheiros, entrar na própria vida de sua confraria.” 
(BACHELARD, 1994, p. 163). 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a escolha da metodologia da pesquisa e 

situar o campo de investigação, os colaboradores e os autores que tomo como 

referência. Para tanto, a abordagem qualitativa foi meu ponto de partida. 

Nas páginas seguintes, apresento aspectos da abordagem qualitativa que 

justificam as minhas escolhas e anuncio as histórias de vida e formação como 

horizontes de apresentação e análise da pesquisa. 

 

2.1 Sobre a pesquisa qualitativa 

 

O trabalho de pesquisa tem na abordagem qualitativa sua referência de análise 

por se tratar de um estudo das histórias de vida formativa e profissional de 

professores da rede pública estadual e municipal dos anos finais (6º ao 9º ano) do 

ensino fundamental da educação básica da cidade de Guanambi. Isso se justifica por 

entender que cada professor, colaborador da pesquisa, com sua história de vida, 

apresenta em suas narrativas as peculiaridades de sua própria experiência formativa 

e profissional, sua identidade, conhecimentos adquiridos e autonomia construída ao 

longo de sua formação docente em seu campo de trabalho. 

Na pesquisa qualitativa, valho-me das concepções de Brito (2011), Moresi 

(2003) e Ludke e André (1986), que enfatizam essa escolha e sua importância na 

história de vida dos professores licenciados em ciências biológicas ou biologia.  

A abordagem qualitativa, para Ludke e André (1986), permite que os sujeitos 

envolvidos sejam considerados como sujeitos únicos, com sua história própria, 

capazes, portanto, de interagir em um processo dialógico, apresenta as suas 

particularidades em relação à natureza da leitura na sua experiência profissional e de 



92 

 

vida e transforma os momentos de encontro entre pesquisador e colaboradores em 

ocasiões de troca e construção conjunta, visto que ambos apresentam uma história de 

vida profissional e pessoal que se relacionam ao fenômeno estudado.  

Moresi (2003, p. 8-9) delineia a pesquisa qualitativa como: 

 

[...] um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. 
Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente 
natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o 
instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar 
seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos 
principais de abordagem pelo pesquisador. Consiste de descrições 
detalhadas de situações, eventos, pessoas, interações, 
comportamentos observados; citações diretas das pessoas acerca de 
suas experiências, atitudes, crenças e pensamentos.  

 

A pesquisa qualitativa investiga a subjetividade do sujeito, deixando livre o 

pesquisador para escutar sua história sem quantificar, mas apresenta informações 

obtidas pela entrevista e gravação das narrativas do entrevistado. 

Ao comunicar-se com o sujeito da pesquisa, o pesquisador tem a perspectiva 

de delinear a história de vida dos colaboradores e sua formação pessoal e 

profissional. O pesquisador imerge no contexto da pesquisa, é o condutor do 

processo e apresenta a realidade que é contada pelos participantes da pesquisa. 

Elegi a pesquisa qualitativa porque ela possibilita observar o campo de estudo 

em que vou me debruçar, utilizar a entrevista como um instrumento para 

compreender a vida de professores e o contato entre pesquisador e pesquisado como 

parte integrante das análises. Ela se preocupa com a relação do sujeito com seu 

trabalho, em qualificar e agregar informações e fazer o estudo das histórias de vida 

dos colaboradores, respeitando suas subjetividades e singularidades. 

A pesquisa, baseada na abordagem qualitativa, de acordo com Brito (2011, p. 

49-50),  

 

[...] apresenta um movimento de ruptura com a assepsia característica 
da pesquisa quantitativa, desenvolvida com base na lógica da não 
interação entre os colaboradores/contexto/pesquisador. A lógica do 
qualitativo é de justamente modificar essa concepção de afastamento 
que separa o pesquisador de sua condição humana, possibilitando-
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lhe refletir, recolocar-se aprender, fazer conceitos, refazer percursos e 
se propiciar uma formação enquanto 
observador/interpretador/sujeito.  

 

Nesse sentido, na abordagem qualitativa, o pesquisador, ao se comunicar com 

o outro, é um interpretador de suas narrativas e de suas histórias e interage com a 

formação do outro, concebendo sua própria formação enquanto observa, interpreta e 

participa da pesquisa, com um olhar responsável à compreensão de suas histórias de 

vida. Ele vai se forjando junto com esse outro, com suas histórias, com suas 

experiências e, nesse olhar, como sujeito participante, vai compreendendo as 

histórias contadas pelos colaboradores da pesquisa, percebendo-se também como 

parte dessa história, pois as histórias desses professores são nossas histórias, cada 

uma com sua peculiaridade. Considero que a abordagem qualitativa de pesquisa está 

preocupada com a singularidade do fenômeno e sua relação com a pluralidade 

desses fenômenos em diferentes contextos. 

A seguir apresento alguns tópicos que apontam os estudos de história de vida 

e formação como um dos mecanismos que a abordagem qualitativa nos proporciona 

para interpretar a realidade. 

 

2.2 Sobre as histórias de vida e formação – pesquisa-formação 

 

Os estudos (auto) biográficos vêm se consolidando como uma das vertentes 

dos interessados nas trajetórias de vida pessoal e profissional de professores, na 

compreensão da subjetividade das práticas pedagógicas da vida das pessoas.  

Na compreensão das trajetórias pessoal e profissional dos professores de 

ciências e de biologia, da cidade de Guanambi, escolhi História de Vida, que faz 

parte de um dos gêneros da História Oral.  

Conforme Freitas (2006, p. 18), a História Oral é “um método de pesquisa que 

utiliza a técnica da entrevista e outros procedimentos, articulados entre si, no registro 

de narrativas de experiência humana”. Do ponto de vista da autora, a história oral é 

dividida em três gêneros distintos: tradição oral, história de vida e história temática: 
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A tradição oral ‘pode ser definida como um testemunho transmitido 
verbalmente de uma geração para outra geração’. (VANSINA, p. 1, 
2013.);  
 
A história de vida pode ser considerada como um relato 
autobiográfico, mas do qual a escrita – que define a autobiografia – 
está ausente. [...] esse relato pode abranger a totalidade da existência 
do informante; 
 
A história oral temática, a entrevista tem caráter temático e é 
realizado com um grupo de pessoas, sobre um assunto específico.  
Essa entrevista – que tem característica de depoimento – não abrange 
necessariamente a totalidade da existência do informante (FREITAS, 
2006, p. 20). 

 

De acordo com Brito (2011, p. 51), “a História Oral se articula aos estudos 

biográficos de sujeitos que contribuem para compor a história de um lugar, de um 

grupo social, de uma instituição”. Contribui, também, para a descrição da própria 

história de vida do professor em seu processo de formação e em sua subjetividade 

formativa. 

As histórias de vida na forma escrita teriam aparecido no século V antes de 

Cristo, na cultura grega, com o nome de bios (MOMIGLIANO, 2004). Já a palavra 

Biografia aparece no século V d. C.. O termo autobiografia surge por volta dos anos de 

1800 na Alemanha e na Inglaterra. Os socráticos convertem as bios em práticas 

pedagógico-filosóficas, na tentativa de responder ao preceito de Delfos: “Conhece-te 

a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses”. As Confissões, de Santo Agostinho 

(400 d. C.), continuam sendo uma das referências do período antigo (PINEAU e LE 

GRAND, 2012, p. 34-43).  

A Idade Média – séculos V a XIV – ressalta a canção de gesta, que distingue as 

canções de amor, de cruzada e de história, metade orais, metade escritas, reforçadas 

pela música e pelo canto. Surgem palavras como História, no sentido de 

representação figurada, diário. Mais tarde, surgem “anais”, que significa relato de 

acontecimentos de um ano.  

No século XV surge a imprensa, no século XVI memórias e a publicação do 

diário de Inácio de Loyola. 

Nos séculos XVII e XVIII, há um florescimento das escritas religiosas do eu, na 

Inglaterra e na Alemanha, com destaque para as Confissões de Rousseau (1782). Nos 



95 

 

séculos XVIII e XIX, na Europa ocorre uma grande explosão de publicações de 

confissões, memórias, lembranças ou histórias de vida. (PINEAU e LE GRAND, 

2012).  

Segundo esses mesmos autores, no século XX, William Thomas (1863-1947) 

está entre os pioneiros da sociologia americana da Escola de Chicago e das histórias 

de vida. Thomas e Znanecki (1882-1958), autores de O camponês polonês, colocam o 

relato de vida no centro da empreitada sociológica. Nesse período, houve, também, 

uma série de histórias de vida de chefes indígenas, autobiografias, biografias. 

(PINEAU e LE GRAND, 2012). 

Segundo Poirier, Clapier-Valladon e Raybaut (1999, p. 11), nos Estados 

Unidos, durante os anos 20, “as histórias de vida nasceram do confronto entre os 

migrantes e os nacionais anteriormente instalados” e, na Europa, houve um amplo 

movimento em favor da recolha direta e indireta de testemunhos “vividos” nos 

domínios histórico, etnológico, psicológico, sociológico e literário. Foi o francês e 

escritor Flaubert (1821-1880) “que registrou a primeira história de vida, simples 

conversa ‘vulgar’, sem recurso ao magnetofone” (POIRIER; CLAPIER-VALLADON; 

RAYBAUT, 1999, p. 12). 

Passeggi (1999) elucida a reintrodução do sujeito no centro da investigação 

científica com o surgimento do paradigma interpretativista nas ciências sociais e 

humanas: 

 
Considerado como ator social, o sujeito dispõe de uma certa 
autonomia, ele não é nem integralmente submetido ao inconsciente 
psicológico, nem prisioneiro das estruturas sociais. Esse novo 
paradigma, que se consolida nos anos 80, preocupa-se com as 
representações do sujeito e a maneira como ele constrói a realidade, 
interessa-se sobre os seus esforços cognitivos e a maneira como 
utiliza estratégias para analisar uma situação e agir em consequência, 
com o outro e sobre o outro. Reabilitam-se, assim, a dimensão 
histórica do sujeito, suas experiências e sua temporalidade 
frequentemente negligenciadas pela história (PASSEGGI, 1999, p. 1). 

 

Desse modo, essa temporalidade que remonta às experiências de vida do 

sujeito, do seu cotidiano, nos remete às palavras de Pineau e Le Grand (2012, p. 21), 

destacada por Soljenitsin (1974): “Sequer estamos certos de ter o direito de relatar 
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esses acontecimentos de nossa própria vida”. Essa história que busca sentido, 

caracterizado pela memória narrativa e reflexão temporal, reforça a sua escrita ou 

oralidade do eu na construção do seu devir. 

Até hoje continuam as histórias contadas por meio de letras de músicas, de 

histórias orais, escritas, poesias e crônicas. Posso considerar que as histórias de vida, 

portanto, vinculam-se à tradição antropológica e sociológica e, de um modo mais 

geral, das ciências humanas. “As histórias de vida se apoiam em diferentes gêneros 

de escritas de si: biografias, autobiografias, diários, memórias, a fim de encontrar a 

significação de fatos temporais pessoais” (PINEAU e LE GRAND, 2012, p. 186).  

A temporalidade faz parte das histórias de vida, que buscam, no passado, 

memórias, lembranças guardadas pelo tempo, que não são lineares, são cheias de 

curvas que se entrelaçam nas teias das trajetórias de si, no presente, delineando o 

futuro. 

Abrahão (2010, p. 7) enfatiza que 

 

[...] as fontes (auto)biográficas constituídas por histórias de vida, 
relatos orais, fotos, diários, autobiografias, biografias, cartas, 
memoriais, entrevistas, escritas orais e videográficas, configuram-se 
como objeto de investigação transversal nas Ciências Sociais e 
Humanas. 
 

As narrativas de vida, enquanto fenômenos discursivos e antropológicos, 

contemplam o interesse crescente de pesquisadores, estudantes e profissionais que 

reconhecem suas potencialidades como método de pesquisa, prática social, de 

formação e de intervenção educativas (PINEAU; LE GRAND, 2012). 

A escrita do outro e de si, por outra pessoa ou pela própria pessoa, registra 

momentos de lembranças, a singularidade de cada um, pode ser um registro de um 

político, de uma personalidade histórica ou da vida de uma pessoa simples, que, na 

simplicidade, conta sua história e os percursos; pode envolver fatos históricos, 

políticos, sociais e os momentos familiares de cada um, sentimentos, acontecimentos 

que envolvem a própria pessoa e outras que fizeram parte do enredo histórico do 

biografado ou autobiografado. É possível usar documentos que evidenciam os fatos 
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narrados, como fotografias, cartas, registros, históricos escolares, diários, etc. 

(THOMPSON, 1998). 

De acordo com Josso (2004, p. 153), 

 

A história de vida/narrativa de vida não tem em si poder 
transformador, mas, em compensação, a metodologia de trabalho 
sobre a narrativa de vida pode ser a oportunidade de uma 
transformação, segundo a natureza das tomadas de consciência que 
aí são feitas e o grau de abertura à experiência das pessoas envolvidas 
no processo.  

 

Assim, as narrativas de vida podem contribuir para a reinvenção das 

memórias presentes nas trajetórias do indivíduo. Desse modo, “as narrativas contam 

múltiplas mudanças geográficas, socioculturais, profissionais, relacionais e afetivas 

na busca de condições otimizadas para a pessoa fruir do seu ser-no-mundo” (JOSSO, 

2004, p. 89). O desenrolar da vida apresenta-se, assim, como uma sequência de 

ajustamentos parciais ou globais das nossas condições de existência. A construção de 

nossa autonomia e identidade, na tomada de consciência do nosso processo 

formativo, por meio da narrativa de vida, constitui uma busca do nosso ser-no-

mundo, da nossa existencialidade. Para Poirier, Clapier-Valladon e Raybaut (1999, p. 

89-90), a história de vida é um documento e um “testemunho único” – o narrador 

torna-se “historiador de si mesmo, desenvolve e reconstrói o fio de sua vida”. 

Souza, E., (2006, p. 27) assevera que a história de vida 

 

[...] se revela como pertinente para a autocompreensão do que somos, 
das aprendizagens que construímos ao longo da vida, das nossas 
experiências e de um processo de conhecimento de si e dos 
significados que atribuímos aos diferentes fenômenos que mobilizam 
e tecem a nossa vida individual/coletiva.  

 

As histórias de vida podem possibilitar um processo de conhecimento de si e 

dos fenômenos que tecem a vida formativa e profissional do professor. Esse processo 

faz repensar sobre o exercício docente, a nossa identidade, que vai se construindo no 

percurso de nossas memórias formativas.  
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A minha escolha pelas histórias de vida formativa e profissional das 

professoras de ciências vem contemplar anseios, perspectivas de entender o processo 

de formação de professores no contexto de suas histórias de vida e de trabalho e de 

qualificar o que acontece na vida das professoras.  

Registrar as histórias de vida, narradas pelas professoras, em seu processo de 

formação contínua, possibilita ao leitor repensar sobre sua própria formação e a 

formação do outro no contexto educativo, no decorrer de sua vida educacional. 

Assim, pensar sobre o desenvolvimento da pesquisa, utilizando as histórias de vida 

dos professores sobre sua trajetória de formação docente, pode propiciar uma análise 

de sua formação e as perspectivas vividas no contexto da educação para 

compreender como estes se forjaram no decurso docente.  

Para Pineau e Le Grand (2011, p. 15), a história de vida 

 

Busca a construção de sentido a partir de fatos temporais pessoais, 
envolve um processo de expressão da experiência, alarga triplamente 
o território das ‘escritas do eu’, não se restringindo aos meios escritos 
(biografia, autobiografia, diário, memórias), mas integrando a eles a 
fala, ou seja, a dimensão da comunicação oral de vida. Essa definição 
também abre essas escritas do eu a outras mídias – fotografia, teatro, 
rádio, vídeo, cinema, televisão, internet -, cuja utilização atual 
multiplica as possibilidades naturais de expressão. 

 

As colaboradoras da pesquisa, ao expressarem suas histórias de vida 

formativa pessoal e profissional, utilizam a narrativa, que, gravada, permite 

apresentar as mobilidades ocorridas em suas trajetórias de vida, “Uma prática 

autopoiética, aquela que trabalha para produzir por si mesma sua própria identidade 

e agir de conformidade com o seu propósito” (PINEAU; LE GRAND, 2006, p. 15-16). 

Portanto, apresento as histórias de vida das colaboradoras que se forjam professores 

de ciências na educação básica em Guanambi.  

O uso dos métodos investigativos, qualitativos e interpretativos, segundo 

Closs e Antonello (2010, p. 108), “permite a visualização de diferentes perspectivas 

sob um olhar plural e não reducionista”. Desse modo, a abordagem de história de 

vida vem sendo empregada em vários campos do conhecimento, na administração, 

na educação, na medicina, entre outras, que adicionam alternativas de conhecer 
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momentos da vida do indivíduo, eventos partilhados, que envolvem a coletividade e 

a comunidade.   

A abordagem “História de vida e formação”, segundo Josso (2004, p. 185-186), 

 

[...] inscreve-se na corrente das metodologias hermenêuticas de 
pesquisa, que estabelecem a construção de um saber compreensivo 
sobre o trabalho de interpretação intersubjetiva de um material 
linguístico, evocando a interioridade dos atores, ou mais 
precisamente ainda, a vida deste mundo interior por meio das 
representações das ideias, dos sentimentos, das emoções, do 
imaginário, dos valores, dos projetos e das buscas que o constituem e 
o animam.  Esta interioridade é a vertente não visível e logo mal 
conhecida (porque não pode ser observada do exterior) de uma vida 
cuja vertente aparente e concreta poderia ser qualificada de uma 
maneira objetiva e por um observador exterior, a partir de 
indicadores, de informações fatuais e / ou de sinais distintivos em 
ligação com as categorias descritivas dos registros das ciências do 
humano, fundadas sobre uma metodologia empírica ou experimental.  

 

Assim, a abordagem história de vida e formação pode contribuir para a 

compreensão dos saberes construídos pelos professores de ciências, seus 

sentimentos, valores, informações fatuais e trajetórias de formação – também como se 

forjaram em sua atuação nos anos finais do ensino fundamental nas escolas públicas 

estaduais e municipais em Guanambi, por meio de histórias de vida contadas por 

eles. 

As abordagens das histórias de vida, conforme Josso (2004, p. 23), parecem 

apontar dois tipos de objetivos teóricos,  

 

1. Assinalam um processo de mudança do posicionamento do 
pesquisador, por meio do apuramento de metodologias de pesquisa-
formação, articuladas à construção de uma história de vida;  
 
2. Demarcam, também, a contribuição do conhecimento dessas 
metodologias para o projeto de delimitação de um novo território de 
reflexão, abrangendo a formação, a autoformação e as suas 
características, bem como os processos de formação específicos 
voltados para públicos específicos.  

 

Esse processo de mudança, assinalado por Josso, deixa marcas e perspectivas 

de autorreflexão e autoconhecimento sobre o campo de formação dos colaboradores 
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da pesquisa. Contribui para repensar as práticas de formação continuada e de 

autoformação dos professores e do próprio pesquisador, de um território de debates, 

de reflexão que é a história de vida formativa e profissional das professoras de 

ciências biológicas. A diversidade das histórias de vida se situa nesse processo de 

formação, construção, produção de conhecimento e de posicionamento do professor, 

de si e do outro.    

E assim vamos nos autoformando, entrelaçando a nossa história à história do 

outro. Nessa apresentação da história de vida dos professores, como diz Ecléa Bosi 

(2004, p. 412), "os fatos afloram lembrando a memória-sonho". Esse aflorar nos faz 

pensar, rever conceitos, reavaliar nossos conhecimentos, nossa própria trajetória 

formativa e profissional. 

Para Josso (2007, p. 414), 

 

O trabalho de pesquisa a partir da narração das histórias de vida ou, 
melhor dizendo, de histórias centradas na formação, efetuado na 
perspectiva de evidenciar e questionar as heranças, a continuidade e 
a ruptura, os projetos de vida, os múltiplos recursos ligados às 
aquisições de experiência, etc., esse trabalho de reflexão a partir da 
narrativa da formação de si (pensando, sensibilizando-se, 
imaginando, emocionando-se, apreciando, amando) permite 
estabelecer a medida das mutações sociais e culturais nas vidas 
singulares e relacioná-las com a evolução dos contextos de vida 
profissional e social. 

  

Desse modo, desenvolver um trabalho de pesquisa a partir das histórias de 

vida centradas na formação do professor contribui para conhecer experiências de si, 

do outro, de nossas mudanças sociais e culturais e de nossos percursos formativos. 

A pesquisa com histórias de vida “evidencia a exigência metodológica de 

pensar as facetas existenciais da identidade” (JOSSO, 2007, p. 416), que constituem os 

registros, nossas crenças, memórias de nós mesmas, sobre nossa própria vida. Essa 

abordagem pode contribuir para entendermos as nossas trajetórias e processos de 

formação, que podem gerar uma produção do saber pedagógico, no intercâmbio de 

experiências.  
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A prática de histórias de vida em formação fundamenta-se sobre a 
ideia de apropriação que o indivíduo faz de sua própria história ao 
realizar a narrativa de sua vida. Do ponto de vista epistemológico e 
metodológico, os pressupostos teóricos que inspiram as tendências de 
formação pelas histórias de vida podem ser apresentados 
sinteticamente sob dois aspectos: o primeiro atém-se ao estatuto da 
narrativa na experiência que o sujeito faz de si mesmo, mediante a 
produção de sua história; o segundo, à dimensão de projeto 
constitutivo da história de vida e do processo de formação (DELORY-
MOMBERGER, 2006, p. 1). 

 

Portanto, uma história contada e vivida, que o indivíduo se atribui e em que se 

reconhece, descreve sua história recordada, reinventada, de lembranças do tempo 

passado, do tempo presente e de si mesmo. As histórias de vida envolvem, além da 

formação profissional e acadêmica, as “práticas intergeracionais e memória familiar” 

(PINEAU; LE GRAND, 2012, p. 23), permitem, também, evidenciar a concepção 

singular e sociocultural, ancorada na coletividade, nos grupos familiares, nos amigos, 

sem perder de vista a identidade de si e do outro.  

A história de todos e de cada um é que nos faz pensar sobre nossas 

aprendizagens, ressignificar o vivido, degustando experiências, saberes, práticas e 

vivências. E nesse pensar, dialogamos com os nossos percursos, nossas trajetórias de 

formação.   

 

As histórias de vida e de formação são contributos importantes para 
uma maior compreensão da história da educação e do processo 
educativo. As histórias narradas pelos educadores partilham as 
experiências vivenciadas nos lugares educativos, de inserção social e 
de formação profissional e possibilitam olhares diferenciados sobre as 
instituições escolares, seus disciplinamentos, seus códigos e os 
sujeitos que vivem, quotidianamente, as problemáticas da educação 
(SOUZA, E.; ALMEIDA, 2013, p. 41). 

 

Dessa maneira, as histórias de vida, partilhadas de experiências, vivenciadas 

em lugares educativos, contribuem para a construção da identidade profissional, da 

autonomia docente, nas tessituras de trajetórias, engendradas nas tramas cotidianas. 

A importância dessa abordagem na investigação do campo educacional, segundo 

Moita (2000, p. 116), “[...] põe em evidência o modo como cada pessoa mobiliza os 

seus conhecimentos, os seus valores, as suas energias, para ir dando forma a sua 



102 

 

identidade, num diálogo com os seus contextos”. Portanto, a construção da 

identidade profissional e da autonomia docente nos possibilita apreendermos as 

produções, as continuidades e descontinuidades históricas e discursivas, saberes, 

conhecimentos, em um movimento de tramas e fios que vão tecendo a nossa vida. 

 

Assim, torna-se imprescindível considerar as histórias de vida, as 
narrativas autobiográficas e as trajetórias de formação como práticas 
de reflexões críticas para compreender os processos formativos, 
inicial ou continuado, de conhecimento e de aprendizagem que 
possibilitem a transformação das experiências formadoras, 
demonstrando que os professores, agentes culturais e políticos, são 
portadores de um saber e de representações sobre a maneira de ser 
professor (SOUZA, E.; ALMEIDA, 2013, p. 49). 

 

Os processos formativos, inicial e continuado, podem contribuir para o 

exercício de nossa autonomia, do nosso trabalho docente, desafios que perpassam 

nossa trajetória profissional e pessoal. Assim, a percepção da centralidade do tempo 

em nossa docência, segundo Arroyo (2004, p. 213), tem a possibilidade de: 

 

[...] perceber inclusive que não temos controle do nosso tempo, que 
estamos atrelados a uma lógica temporal feroz pode nos levar a tentar 
desconstruir essa lógica para sermos mais senhores de nossos 
tempos. Sentir a necessidade de repensar a lógica temporal, que 
amarra a nossa docência pode nos levar a sentir a necessidade de 
encontrar outra lógica temporal mais adequada aos tempos de ensino 
e também de aprendizagem. 

 

O tempo de nossa docência colabora para a nossa reflexão sobre o que ensinar, 

o que aprender, em que tempo, em que espaço. Possibilita-nos, também, apreender a 

importância da nossa aprendizagem e formação contínua, com o outro, com a 

coletividade, com as vivências expressas em nossas histórias de vida narradas e 

entrelaçadas nas trajetórias humanas, reconstruídas nas trajetórias profissionais. 

Portanto, torna-se relevante “sair da contemplação do mesmo para buscar o outro, 

para dialetizar a experiência” (BACHELARD, 1996, p. 21). Essas experiências são 

vivenciadas nos itinerários sociopolítico, cultural e histórico de nossa 

existencialidade.  
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As histórias de vida “como fragmentos históricos constituem fontes 

significativas para a permanente reconstrução da história da formação docente, e das 

instituições educativas como instâncias de sociabilidade do sujeito” (PASSEGGI, 

1999, p. 8). Esses fragmentos históricos da vida podem contribuir para pensar em si 

como sujeito docente, que (re) constitui sua história, que (re) pensa sobre suas 

vivências, seus trajetos que são construídos no diálogo com o outro e consigo mesmo, 

que vai se constituindo, se formando, nas tessituras da vida, em uma teia que 

entrelaça o movimento de ser professor e de se formar docente – histórias de vida 

emaranhadas com o eu professor, o eu “humano” (JOSSO, 2007). 

O entendimento construído sobre histórias de vida, Souza, E. (2004, p. 140) 

considera como um relato oral ou escrito que “objetiva compreender uma vida ou 

parte dela, como possível para desvelar ou reconstituir processos históricos e 

socioculturais vividos pelos sujeitos em diferentes contextos”.  

Sobre os desafios da abordagem biográfica, denominada histórias de vida, 

conforme Josso (2004, p. 120-121), “[...] é, pois uma prática epistemológica do sujeito 

cognoscitivo que serve de referência prévia a toda e qualquer aprendizagem 

intelectual”.  

Ancoro-me na afirmativa de Josso sobre a análise da narrativa, que possibilita 

desvelar as memórias, já que temos como objeto de pesquisa a formação de 

professores e suas experiências profissionais, carreira e identidade docente, 

construída individual ou coletivamente na interação com o outro.  

Para Nóvoa (2007, p. 9), “não é possível separar o eu pessoal do eu 

profissional” e, na narrativa de histórias de vida, o professor, ao relatar sua trajetória 

profissional, entrelaça-a a sua vida pessoal. Assim, elegi as histórias de vida para 

melhor compreender como os professores – em eventos narrados, em suas tramas, 

em suas memórias narrativas, de seu conhecimento, no seu processo de formação 

inicial e continuada – constituem-se na profissão docente, à luz da perspectiva da 

epistemologia subjetiva das trajetórias de vida dos professores. 

As histórias de vida, como prática metodológica, constituem mais um método 

de pesquisa que pode propiciar reconhecimento da formação e experiência educativa 

do professor.  
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No contexto da prática educativa, a história de vida, como espaço de reflexão 

teórica, tem como ponto de construção a formação profissional e educativa, em uma 

perspectiva de aprendizagem, de mudança e de conhecimento. Essa construção vai 

se desenvolvendo no percurso social, familiar e educativo da profissão professor. 

Desse modo, penso que as histórias de vida das professoras de ciências, das 

escolas públicas de Guanambi vêm possibilitar conhecer a história do outro, suas 

especificidades, em seus momentos históricos na apresentação da experiência 

humana, social, formativa e profissional do professor – um terreno fértil de 

informações, lembranças, memórias vividas e narradas, que não podem ser 

quantificadas. Desse modo, “a história é objeto de uma construção cujo lugar não é 

tempo homogêneo e vazio, mas o preenchido de ‘tempo de agora’(Jetztzeit)” 

(BENJAMIN, 2012, p. 249). Assim, o tempo de agora se entrelaça com o tempo de 

ontem, com as memórias narradas pelas educadoras de suas trajetórias de vida, que 

proporcionam a construção de sua própria história, vivida e anunciada por elas. 

Para Josso (2007, p. 413), as narrações “centradas na formação ao longo da 

vida revelam formas e sentidos múltiplos de existencialidade singular-plural, criativa 

e inventiva do pensar, do agir e do viver junto”. Na escola, na universidade, nos 

diálogos de gerações, de culturas, na coletividade, aprendemos muitos saberes. 

Aprendemos, também, na experiência com o outro, em nossos percursos formativos, 

na função social que estamos inseridos, em nosso ofício de ensinar e de ser e estar 

professor.  

Nóvoa, no prefácio do livro de Josso (2004, p. 15), Experiência de vida e formação, 

descreve que “O seu contributo principal passa pela definição das histórias de vida 

como metodologia de pesquisa-formação, isto é, como metodologia onde a pessoa é, 

simultaneamente, objeto e sujeito da formação”.  

Em seu livro Caminhar para si, Josso (2010, p. 19) narra sobre a pesquisa- 

formação e afirma que “a formação do sujeito é concebida como sucessão de 

transformações e de suas qualidades socioculturais”. A pesquisa, “é entendida como 

a realização de atividades transformadoras da subjetividade do sujeito aprendente e 

cognoscente, que estão em formação”. Josso narra que o sujeito da pesquisa 

(colaborador) e o sujeito cognoscente (pesquisador) estão igualmente em formação. 
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Josso (2010, p. 44) busca a definição da palavra formação em vários autores, entre eles 

Piaget, que afirma que a formação “se apresenta como um processo contínuo de 

auto-organização do ser vivo em constante interação com o meio ambiente”. Freire e 

Rogers consideram a formação “como uma pesquisa existencial e intelectual e as 

tomadas de consciência de si e de seu ambiente humano e natural como uma 

atividade transformadora do pesquisador ou do sujeito cognoscente” (JOSSO, 2010, 

p. 130). 

Conforme Josso (2010, p. 125), a Pesquisa-formação, 

 

[...] é uma transformação do sujeito aprendente pela tomada de 
consciência de que ele é e foi sujeito de suas transformações; em 
outras palavras, a Pesquisa-formação é uma metodologia de 
abordagem do sujeito consciencial, de suas dinâmicas de ser no 
mundo, de suas aprendizagens, das objetivações e valorizações que 
ele elaborou em diferentes contextos que são/foram os seus. 

 

Para Josso (2010, p. 145), a pesquisa-formação centra-se na interação da 

intersubjetividade entre os pesquisadores e os participantes da pesquisa e essas 

interações “permitem criar condições necessárias à compreensão da formação dos 

aprendentes pela mediação de uma experiência formadora”, que reúne as dimensões 

existencial (implicação direta) e intelectual (reflexão sobre essa implicação). Define 

Josso que essa junção contribui para o encaminhamento de um processo de 

aprendizagem nessa metodologia, enriquecida pela contribuição dos participantes da 

pesquisa. 

Josso (2010, p. 109) parte de Gonseth para anunciar sobre a intersubjetividade 

como “um dado de partida na formação de nossas subjetividades como na 

elaboração de saberes sistemáticos, fundamento comum da cultura de uma 

comunidade”. 

Considero a pesquisa-formação como um movimento em que, na medida em 

que pesquisamos, nos apropriamos do outro – e o outro nos possibilita ser 

apropriado dele próprio. Há, portanto, um processo formativo que não acaba no 

sujeito que fala, mas que também impacta o nosso processo de formação como 

pesquisador. A pesquisa que envolve a narração do sujeito contador de sua história 
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faz com que contemos sua história e também que ela seja ressignificada no decorrer 

de nossa trajetória. 

A pesquisa-formação tem um movimento que não é de mão única. Ela é 

também um processo formativo. O falar, o narrar, o escrever é um processo de 

reflexão que implica também rememorar, reviver, valorizar e redistribuir as coisas, 

pois os historiadores da história oral das narrativas chamam a atenção que a 

pesquisa-formação é um processo de mão dupla, implica um movimento entre 

pesquisador e pesquisado. 

Dessa forma, na realização dessa pesquisa sobre a vida formativa e de trabalho 

das professoras de ciências biológicas que atuam nas escolas públicas de Guanambi, 

sinto-me objeto e sujeito de formação, pois contamos nossas histórias formativas e 

profissionais que ocorrem nas tessituras da vida educacional. Apresentamos as 

nossas formações, mudanças, vivências, os percursos e os nossos processos de 

formação e também nos formamos por meio das leituras, ao presenciar, conhecer e 

delinear as histórias de vida das professoras que participam da pesquisa, que se 

entrelaçam com as nossas vidas. 

 

2.3 A leitura compreensiva-interpretativa  

 

Josso (2004) acentua que a leitura compreensiva-interpretativa fundada sobre 

uma perspectiva fenomenológica e hermenêutica dá-se a partir da tomada, mais ou 

menos consciente, de um caminhar interior do pesquisador e do participante da 

pesquisa, antes de se tornar visível para o outro, indissociável à prática da 

metodologia da pesquisa-formação das transações e interações que os caracterizam.  

A narração, para Josso (2004, p. 148), orienta as pessoas a pensarem na 

reconstituição de experiências significativas como situações, atividades e 

acontecimentos 

 

[...] para explicar e compreender o que, hoje, elas se tornaram no que 
diz respeito às suas competências, aos seus recursos, às suas 
intenções, aos seus valores, às suas escolhas de vida, aos seus 
projetos, às suas ideias sobre elas próprias e sobre o seu meio 
humano e natural. 
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Segundo Josso (2004, p. 149), a posição do pesquisador como ouvinte gera um 

trabalho interior de comparação por identificação e diferenciação de sua história com 

a narração ouvida, processo de questionamento que faz o pesquisador sentir-se 

semelhante e, ao mesmo tempo, diferente do colaborador. Conforme a autora, “é 

neste momento que é iniciada a procura daquilo que gera a singularidade na 

generalidade”.  

Salienta Josso (2004) a responsabilidade do pesquisador no trabalho biográfico 

e do seu olhar subjetivo sobre a narrativa do outro. Para ela, é um princípio de um 

período, de tentar compreendê-lo, que se torna semelhante e simultaneamente 

diferente, a partir do ponto de vista do pesquisador. Ainda, o “trabalho biográfico 

realça um processo de formação e um processo de conhecimento em ação na 

abordagem que é feita e que é decodificável na narrativa” (JOSSO, 2004, p. 152).  

As significações dos contextos das narrativas, para Josso, constituem em um 

referencial de interpretação e o trabalho de compreensão/interpretação contribui 

para compreendermos os processos de formação dos colaboradores da pesquisa. 

A análise desse trabalho baseia-se naquilo que Josso identificou como 

“unidade de análise”, que são as chamadas “recordações-referências”, para mim 

associadas àquilo que as professoras narraram sobre seus processos formativos e de 

permanência na profissão de trabalho.  

A análise interpretativa das narrativas, segundo Souza, E. (2004, p. 125-131), 

busca evidenciar 

 

[...] a relação entre o objeto de estudo, seus objetivos e os processos de 
investigação-formação, tendo em vista entender as regularidades e as 
irregularidades do/no conjunto das escritas de si, partindo sempre 
das singularidades das histórias e das experiências relatadas da 
vivência escolar de cada sujeito; [...] as trajetórias formativas e o 
sentido que cada sujeito atribui a sua vida ao narrar sobre suas 
lembranças. A partir da análise interpretativa-compreensiva de 
alguns excertos, é possível apreender experiências significativas do 
itinerário escolar e suas implicações com a formação e autoformação.  

 

Nessa concepção, busco a análise interpretativa-compreensiva para evidenciar 

as trajetórias formativas e profissionais das professoras de ciências de Guanambi; 
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apreender e valorizar a singularidade das colaboradoras da pesquisa; e interpretar as 

narrativas das histórias de vida das professoras, de seus dilemas educativos, suas 

próprias experiências, formação, itinerário e legitimidade docente. Para essa análise, 

apresento as histórias orais de professoras, gravadas e transcritas, para entender a 

sua formação e autoformação, ao longo de sua trajetória formativa e profissional, 

compreendida pelas experiências vivenciadas no percurso de sua vida.   

Na perspectiva de formação, assegura Josso (2004) que, para interpretar as 

biografias educativas, não pode haver um código construído, mas deve-se clarear o 

questionamento dessas narrativas, pois cada narrador apresenta seu conceito de 

processo de formação.  

Quando Josso (2004) afirma sobre a utilização da compreensão/interpretação 

– alguns desses referenciais, é para compreender os processos de formação e não 

para verificar alguma teoria das ciências do humano. Partindo dessa premissa: 

 

O essencial do trabalho do formador na pesquisa-formação reside na 
formulação das questões que permitem a cada participante colocar 
em movimento o seu próprio questionamento. Trata-se, pois de 
facilitar o processo de elaboração de uma narrativa, a reflexão sobre 
sua própria narrativa e da dos outros, e no fim das contas, criar um 
clima, um terreno propício às tomadas de consciência. Na elaboração 
da narrativa, o autor procura aí, simultaneamente, uma compreensão 
a posteriori do processo de formação, a apropriação de uma trajetória, 
e o sentido das suas antecipações sobre o porvir. A tomada de 
consciência dos registros presentes na narração permite conhecer as 
sensibilidades e os saberes que cada um de nós tem à sua disposição 
na leitura de si mesmo e do seu meio (JOSSO, 2004, p. 132-134). 

 

Josso, ao formular questões que permitam ao participante apresentar, de 

forma oral ou escrita, o movimento da sua formação, em contrapartida, nos 

proporciona reflexão sobre nossa própria trajetória de vida. O registro das narrativas 

das professoras formadas em ciências representa um processo de autorreflexão, de 

lembranças, de apropriação de uma trajetória, da tomada de consciência sobre nossa 

vida formativa. E esse movimento – por meio da entrevista, dos registros narrados 

pelos professores, de suas experiências e trajetórias formativas e profissionais – nos 

permite apreender os seus saberes, posicionamentos e aprendizagens adquiridas ao 

longo de suas vidas. 
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Passeggi (1999, p. 4) salienta a centralização das análises nas narrativas dos 

professores, pois estes expressam “crenças, valores, interesses, enquanto verdades 

míticas ou não. A ênfase nos saberes do senso comum será entendida como forma de 

acercamento à subjetividade do professor”. 

A análise dos dados concentra-se nas narrativas dos professores, de suas 

singularidades e subjetividades, que expressam seus saberes práticos e identitários, 

enunciando a sua formação, a reinvenção de seus papeis formativos. Acredito que os 

diálogos entre o entrevistado e o entrevistador são fontes significativas das trajetórias 

de vida de formação dos professores. Essas reconstruções das histórias de vida 

formativa e profissional dos professores nas instituições educativas estão inseridas 

em uma concepção metodológica hermenêutica da pesquisa, que contribui para a 

interpretação da realidade dos professores de ciências sobre seu processo formativo.   

Nesse sentido, as lembranças narradas pelas professoras remetem-me ao que 

Bosi (2004, p. 55) afirma sobre refazer, reconstituir, repensar as experiências passadas 

com imagens e ideias de hoje, que povoam nossa consciência. Ademais, “o simples 

fato de lembrar o passado, no presente, exclui a identidade entre as imagens de um e 

de outro, e propõe sua diferença em termos de ponto de vista”. Para Bosi  a 

autoimagem do eu faz com que o passado é evocado.   

Assim, as lembranças constituem um retorno às memórias do passado – que 

transmite, no presente, as imagens, representações e experiências construídas no 

percurso dos professores –, levam-nos aos contextos físicos, socioculturais e à 

interatividade com o outro e revelam o que aconteceu, as emoções, as frustrações, as 

conquistas, as trajetórias individual e coletiva e as atividades pessoal e profissional. 

Elegi como referência as histórias de vida e formação, por intermédio das 

questões propostas no roteiro de entrevistas, para responder aos questionamentos 

desse trabalho, por meio das narrativas de quatro professoras colaboradoras da 

pesquisa. Essas professoras serão identificadas pelo seu sobrenome, entendendo a 

importância de mantê-las em sua condição anônima. 

Assim, as professoras participantes serão designadas como Professora Silva 

(PS1), Professora Magalhães (PM), Professora Souza (PS2) e Professora Costa (PC).  
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A leitura das narrativas das professoras sobre suas experiências formativas, 

seu percurso educacional e de como se forjam na profissão a partir de suas bases 

formativas e de trabalho possibilitou-me perceber o desencadeamento de fatores que 

proporcionaram a sua inserção na educação básica, além dos caminhos e encontros 

com a profissão, que contribuíram para a sua ascensão na carreira docente e de como 

se reconhecem na profissão professor a partir de suas experiências formativas e de 

trabalho. 

Para a análise interpretativa das entrevistas, utilizei o que Souza, E. (2004, p. 

25) chama de “ideia metafórica em três tempos: o tempo de lembrar, narrar e refletir 

sobre o vivido.” Tempo I – Pré-análise, leitura cruzada; Tempo II – leitura temática – 

unidades de análises descritivas; Tempo III – leitura interpretativa-compreensiva do 

corpus, numa perspectiva metodológica, recíproca e dialógica. 

O Tempo I - Pré-análise, leitura cruzada -, “revela-se como singular, tendo em 

vista a construção do perfil do grupo pesquisado, tanto na perspectiva individual, 

quanto coletiva” (SOUZA E., 2014, p. 44). Nesse processo, iniciei a pré-análise e a 

leitura cruzada do perfil biográfico das quatro professoras colaboradoras da 

pesquisa, com identificação, idade, formação, tempo de serviço e escola (estadual ou 

municipal) em que atuam. A partir da singularidade das histórias de vida das 

professoras colaboradoras PS1, PM, PC e PS2 busquei entender o seu processo de 

formação, de excertos do conjunto do corpus (POIRIER; CLAPIER-VALLADON; 

RAYBAUT, 1999) das narradoras da pesquisa. 

 

Quadro 4 – Perfil biográfico das professoras colaboradoras da pesquisa  

 

Código de 

identificação 

das 

Professoras 

Idade Formação Tempo 

de 

serviço 

Escola que atuam 

Graduação Especialização Estadual Municipal 

PS1 42 Pedagogia; 

Biologia 

Ciências Biológicas; 

Ensino de Biologia; 

Educação Ambiental 

23 X  

PM 36 Pedagogia; 

Biologia 

Psicopedagogia; 

Gestão em Educação 

20  X 
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Ambiental 

PC 51 Pedagogia; 

Biologia 

Gestão Escolar; 

Psicopedagogia da 

Educação e da 

Aprendizagem 

27  X 

PS2 48 Pedagogia; 

Biologia 

Ciências Biológicas 22  X 

Fonte: Pesquisa realizada com professoras colaboradoras, que atuam do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental da educação básica, nas escolas públicas estaduais e municipais de Guanambi, de julho 
de 2013 a agosto de 2014. 

 

A intenção foi conhecer o perfil biográfico e o percurso de formação das 

professoras de ciências que atuam nos anos finais do ensino fundamental na 

educação básica nas escolas públicas de Guanambi. Para isso, por meio de várias 

leituras das narrativas dos professores, pude cruzar informações, subjetividades e 

singularidades de cada participante, seus processos formativos e os percursos na 

profissão professor, da carreira e do trabalho docente. 

Dessa forma, constatei que as professoras colaboradoras PS1, PM, PC e PS2 

têm idade que varia de 36 a 51 anos, com 20 a 27 anos na profissão docente. Todas 

cursaram pedagogia e a segunda licenciatura em biologia, pela necessidade de se 

legitimarem na disciplina de ciências do ensino fundamental. Três professoras atuam 

em escola pública municipal no ensino fundamental e uma, em escola pública 

estadual no ensino fundamental e médio da educação básica. Todas as professoras 

têm especialização, que se configura como formação continuada e contribui para a 

valorização profissional na carreira docente e envolve aumento salarial, previsto no 

estatuto do servidor, e reconhecimento social. 

O Tempo II– Leitura temática – unidades de análise temática ou descritiva, “articula-

se às leituras cruzadas, porque evidencia regularidades, irregularidades, 

peculiaridades e subjetividades com base na interpretação e no agrupamento 

temático e compreensivo dos textos narrativos” (SOUZA, E., 2004, p. 127).  Nesse 

intento, o Tempo II articula-se com o Tempo I, por meio da continuidade do 

cruzamento de informações dos perfis das colaboradoras. Para Poirier, Clapier-

Valladon e Raybaut (1999, p. 44) “o confronto necessário das histórias de vida 

permite precisar a fiabilidade da informação recolhida”, pois, com a evocação da 
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memória, ocorrem esquecimentos da vida cotidiana, formativa e profissional, do 

narrador. Desse modo, “cada história de vida constitui um caso particular, no 

desenrolar da qual emergem os elementos característicos, que permitem 

esquematizá-la sem a trair” (POIRIER; CLAPIER-VALLADON; RAYBAUT, 1999, p. 

109).  

Como unidade de análise, por meio das narrativas das histórias de vida 

apresentadas no roteiro de entrevista das professoras colaboradoras da pesquisa, 

utilizei: 

- As experiências formativas; 

- As experiências de trabalho;  

- Profissão professor;  

- Condições de trabalho a que as professoras estão submetidas; 

Essas palavras foram enfatizadas nas narrativas das professoras 

colaboradoras. Das palavras consideradas como unidades de análise temática, estão 

apresentadas outras palavras das subquestões que fazem parte do roteiro de 

entrevista, que envolvem: 

 Formação; 

 Trabalho docente; 

 Processos identitários. 

Ao considerar os fragmentos de entrevistas como unidades de análises 

temáticas, Souza, E. (2004, p. 128) apresenta a relevância da leitura analítica e da 

interpretação temática, que tem como objetivo: 

 

[...] reconstituir coerentemente o conjunto das narrativas, no que se 

refere à representação e agrupamento, através das unidades temáticas 

de análise, percebendo as sutilezas, o indivisível, as subjetividades, as 

diferenças e as regularidades históricas que comportam e contém as 

fontes. 

 

Concordo com Souza, E. (2004) ao afirmar o grau de revelação que a escrita 

favorece ao pesquisador, fundamentado nos princípios da hermenêutica, que 

interpreta o sentido das palavras, e da fenomenologia, que estuda, reflete e desvela 

fenômenos e acontecimentos, pois nos permite compreender e nos apropriar das 
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trajetórias de escolarização, de formação e das experiências formativas e de trabalho 

vividas pelas professoras colaboradoras – suas condições de trabalho, carreira e 

profissão professora, por meio das entrevistas gravadas e transcritas a que se 

submeteram as professoras, por adesão, de forma espontânea. 

Nesse grau de revelação das narrativas das participantes da pesquisa, 

apresento um excerto da afirmativa da professora PS1 sobre suas condições de 

trabalho, a profissão professor e a formação, ao enfatizar que: 

 

[...] ninguém tem tempo para nada, nem pra filho, nem pra escutar, nem nada. Então, 

acabou jogando a responsabilidade toda na escola. E, se a escola não der conta, ainda 

vai lá reclamar (risos). Então o professor é esse, é um lutador. Ele é desafiado a todo o 

momento, quando a tecnologia muda, quando avança os conhecimentos científicos. 

Ele tem que correr atrás. Ele tem que estudar, porque se não... se ele ficar só no livro 

didático, ele está dando assunto já ultrapassado, como já está acontecendo, não é? 

Tem que aprender muitas coisas. E aí é assim. É..., o professor não para. O professor 

não para de estudar nunca. Tem que sempre, sempre que está estudando, estudando, 

estudando. Isso é bom. É o lado positivo da profissão (Excerto da entrevista da PS1). 

 

Pensando nesse processo de revelação sobre a escrita, lembro-me da leitura do 

texto La experiencia e la investigación educativa, de Contreras Domingo e Ferré (2010), 

que faz referência à experiência educativa, viver os acontecimentos e o significado 

para quem os vive e os professores, imersos em seu próprio saber, sua própria 

aprendizagem, vivenciam uma experiência pessoal, em seu processo formativo, no 

qual se inscreve cada história singular, no encontro consigo e com o outro. E em cada 

história, o conhecimento é narrado e transcorre em um tempo que “refleja las 

vivencias e implicaciones subjetivas de sus protagonistas” (CONTRERAS 

DOMINGO E FERRÉ, 2010, p. 79). 

Segundo Contreras Domingo e Ferré (2010), essas histórias normalmente 

expressam acontecimentos, algo do passado que é contado e de possíveis significados 

de interpretação. São relatos narrativos de uma história de situações vividas, de 

inquietudes, que mostram as potencialidades do significado das coisas e sua 

completude, incorporadas a experiências relatadas pelo educador do que viveu e do 

que aprendeu, e que possibilitam uma reflexão da própria subjetividade do 

pesquisador.  
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No Tempo III – análise interpretativa-compreensiva –, apropriei-me das leituras 

interpretativas e compreensivas das narrações das professoras colaboradoras, que 

contam suas trajetórias na carreira como professoras dos anos finais do ensino 

fundamental da educação básica; das condições de trabalho que vivenciam no dia a 

dia de ser professora; das recordações-referências (Josso, 2004); de lembranças e 

influências, por meio das narrativas das colaboradoras, que as levaram a se tornar 

professoras, mantendo-se na profissão no percurso de sua carreira docente.  

Nesse processo, ao ler a Teoria da Interpretação, de Ricoeur (2013, p. 32), o autor 

discorre sobre a importância da compreensão, explicação e interpretação do texto e 

afirma que “a escrita preserva marcas linguísticas da enunciação oral”. Desse modo, 

as narrativas das professoras colaboradoras, gravadas e transcritas, expõem uma 

mensagem de sua vida formativa e de trabalho, que possibilita ao pesquisador o 

início “de uma nova autocompreensão, [...] de desvelamento de um mundo” 

(RICOEUR, 2013, p. 132). Penso que essa autocompreensão é o desvelamento das 

condições de trabalho que vivenciam as professoras colaboradoras em seu espaço 

formativo e profissional. 

Desse modo, “a análise em três tempos – pré-análise e leitura cruzada, leitura 

temática e leitura interpretativa”, proposta por Souza, E. (2004, p. 132), possibilitou-

me compreender e sistematizar as trajetórias formativas e de trabalho que vivenciam 

as professoras que atuam nos anos finais do ensino fundamental das escolas públicas 

de educação básica de Guanambi. 

 

2.4 Delineando o nosso campo e nossas colaboradoras 

 

2.4.1 Nosso campo 

 

2.4.1.1 A cidade de Guanambi 

 

Guanambi está localizada na Região Sudoeste da Bahia, distando de Salvador 

a 796 km. Emancipou-se por meio da Lei Estadual nº 1.364 de 14 de agosto de 1919 e 

contém três distritos: Ceraima, Morrinhos e Mutans. Em sua sede, há, 
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aproximadamente, 56 bairros e o Centro. A área do município é de 1.296,654 km2. A 

população em 2012 era de 78.833 e a estimativa pelo IBGE, em 2014, é de 85.237 mil 

habitantes.  

A escolha da cidade está associada à relação já estabelecida por mim, 

pesquisadora, com as escolas daquele município, cidade em que resido e trabalho. 

 

2.4.1.2 A organização da educação pública de Guanambi  

 

A Rede de Educação Pública Municipal de Guanambi mantém 31 escolas e 

está organizada em educação infantil (creche e pré-escola); ensino fundamental 1 – 

anos iniciais (1º ao 5º ano); Ensino Fundamental 2 – anos finais (6º ao 9º ano); e em 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) (fundamental 1 e 2).  

A Rede Pública Estadual mantém 7 escolas e está organizada em ensino 

fundamental 2 – anos finais (6º ao 9º ano); ensino médio (1º ao 3º ano), Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) (fundamental e médio) e educação profissional (nível 

técnico). 

Das sete escolas estaduais, duas instituições ofertam só o ensino médio, uma 

oferta cursos técnicos profissionalizantes e quatro escolas, o ensino médio e os anos 

finais do ensino fundamental simultaneamente. Estas estão finalizando o ensino 

fundamental 2, pois existe um processo migratório dessa modalidade de ensino das 

escolas públicas estaduais para as municipais. A pretensão do estado é ficar, em sua 

responsabilidade, só com o ensino médio. 

Das pesquisas realizadas, apresento informações do número de alunos e de 

professores da educação básica, colhidas na Secretaria Municipal de Educação da 

rede municipal de ensino do ano de 2013 e pela Diretoria Regional de Educação 

(Direc 30) da rede estadual de ensino do ano de 2014 do município de Guanambi – 

Bahia (ANEXOS 5 e 6). 

Conforme informação da Secretaria Municipal de Educação da cidade de 

Guanambi, o número de alunos e de professores da rede municipal de ensino do ano 

de 2014 ainda está em fase de levantamento para posterior publicação no censo 

escolar.  
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De acordo com os dados e informações colhidas na Direc 30, os professores 

que atuam nas escolas estaduais, que oferecem as duas modalidades de ensino: 

Fundamental e médio, complementam a sua carga horária no Ensino Médio ou vice-

versa. No ensino fundamental há 73 docentes, que exercem a sua docência nas 

diversas disciplinas do currículo, incluindo ciências. (ANEXO 6). 

O número de alunos com matrícula inicial na educação básica na rede estadual 

é de 5.670, na municipal, 11.031, na federal, 615 e, nas escolas privadas, 3.426 

(ANEXO 7). 

As instituições superiores, públicas e privadas, que ofertam cursos de 

graduação e especialização, presencial e a distância, localizadas em Guanambi, são: o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBaiano, Campus 

Guanambi); a Universidade do Estado da Bahia (Uneb, Campus XII); a Faculdade 

Guanambi (FG); o Centro de Pós-Graduação, Extensão e Consultoria Educacional 

(Ceppex); a Universidade Norte do Paraná (Unopar); a Universidade Salvador 

(Unifacs); a Universidade Paulista em Guanambi (Unip); a Universidade 

Metropolitana de Santos (Unimes); o Instituto de Formação e Educação Teológica 

(Ifete); entre outras.  

Essa busca de saber como está organizado o ensino em Guanambi, na rede 

pública municipal, estadual e nas escolas privadas, possibilitou-me situar seu modo 

de formação, os cursos ofertados à comunidade guanambiense e cidades 

circunvizinhas – informações relevantes coletadas pela Secretaria Municipal de 

Educação e pela Diretoria Regional de Educação (Direc), que ofereceram à pesquisa 

dados relevantes da cidade e possibilitaram o conhecimento do local, onde as 

colaboradoras exercem a sua função docente, e da cidade onde eu, pesquisadora, 

resido. Possibilitara-me, também, situar o campo da pesquisa no tempo e no espaço, 

que entrecruza as nossas próprias histórias de vida e da nossa profissão docente, 

apresentando, assim, o lugar e a história onde nós, professoras (pesquisadora e 

colaboradoras), estamos situadas, pois falar sobre Guanambi e as relações de 

construção docente traduz acontecimentos que fazem parte do curso da própria 

história da cidade. 
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2.4.1.3 Das escolas que estão envolvidas na pesquisa 

 

Ao fazer a pesquisa sobre o número de escolas que atendem aos anos finais (6º 

ao 9º ano) do ensino fundamental da educação básica em Guanambi, constatei que 

existem, no município, catorze escolas públicas, quatro estaduais, localizadas no 

centro e nos bairros circunvizinhos, e dez escolas municipais (uma está localizada no 

centro da cidade, seis, em bairros circunvizinhos, três, nos distritos, com distância de, 

aproximadamente, trinta quilômetros da sede).  

Para a coleta de dados de professores que exercem a sua função na disciplina 

de ciências, visitei os Colégios Estaduais Governador Luiz Viana Filho, Gercino 

Coelho, Idalice Nunes e a Unidade de Ensino Monteiro Lobato; as Escolas 

Municipais Anísio Cotrim Fernandes, Colônia Agrícola de Ceraíma, Dr. José Bastos, 

Getúlio Vargas, José Neves Teixeira, Maria Regina Freitas, Professora Enedina Costa 

de Macedo, Professora Josefina Teixeira de Azevedo, Professor Pedro Barros Prates e 

Rômulo Almeida. Dessas escolas que coletei informações quatro estão envolvidas  

com essa pesquisa, pois são lugares onde as professoras estão lotadas, exercendo as 

suas funções docentes.  

O porquê de eleger essas escolas é que elas ofertam os anos finais do ensino 

fundamental e estão associadas ao exercício da minha função docente, pela adesão 

das colaboradoras no transcorrer da pesquisa – também a escolha ajuda a buscar 

entender como ocorre o processo formativo e de trabalho das professoras licenciadas 

em ciências biológicos/biologia na cidade de Guanambi por meio de suas histórias 

de vida contadas por elas mesmas.  

 

2.4.2 Colaboradoras 

 

O perfil das colaboradoras desta pesquisa foi sendo constituído aos poucos, 

isso porque, de imediato, pensava em eleger professores, de uma maneira geral, que 

estivessem ministrando a disciplina de ciências e biologia, independente da 

formação. 
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No desdobramento das leituras de outros trabalhos e do mapeamento do 

professorado da cidade de Guanambi, percebi que era necessário rever perfis, pois 

correria o risco de ter dificuldades de acesso às singularidades de formação e 

assunção ao mundo do trabalho. Na pesquisa, percebi que, dos 35 professores, 21 

tinham formação em várias áreas distintas do ensino de biologia e apenas 14 tinham 

formação em licenciatura em ciências biológicas ou biologia. Posto isto, defini que 

nosso público seria apenas formado pelos professores licenciados na área específica 

de ciências biológicas ou biologia. 

Do grupo das 14 professoras, duas estavam afastados da sala de aula e outras 

três não tiveram interesse em participar da pesquisa. Às 9 professoras restantes fiz 

convites e, assim, 4 professoras aceitaram participar da pesquisa, colaborando ao 

apresentar suas histórias de vida formativa e de trabalho. 

As colaboradoras da pesquisa são professoras que estão atuando nos anos 

finais do ensino fundamental, com a disciplina ciências, com formação na área de 

ciências biológicas ou biologia, e apresentam suas histórias de vida no 

desenvolvimento dessa pesquisa.  

Para a narração das histórias de vida e de formação das colaboradoras 

participantes dessa pesquisa usarei o código de identificação: PS1 – para a professora 

Silva, PM - para a professora Magalhães, PS2 - para a professora Souza, e PC – para a 

professora Costa. 

Das quatro professoras que participaram, a primeira narrativa foi a da Prof.ª 

PS1, realizado em 15 de julho de 2014. Esse encontro foi efetivado na casa da 

professora PS1.  

A professora PS1 é casada, tem dois filhos e está no exercício de sua função 

docente há 23 anos. Atualmente, ensina no Colégio Estadual Governador Luiz Viana 

Filho, em Guanambi, com as disciplinas de ciências e biologia no ensino fundamental 

e médio nos turnos matutino e vespertino. É concursada, tem formação em 

pedagogia e biologia e cursou duas especializações – uma em ensino de biologia e a 

outra, em educação ambiental. Comenta, de forma emocionante, os pontos negativos 

e positivos de sua carreira docente. 
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A segunda narrativa foi a da Professora PS2, realizada em 18 de julho de 2014, 

e ocorreu na escola onde ela trabalha. Ela elegeu uma sala da vice-diretora, no turno 

noturno, ficando mais isolada para evitar o trânsito de pessoas que trabalham e 

estudam na instituição.   

A professora PS2 é divorciada, tem dois filhos, 48 anos de idade e 22 anos de 

serviço na educação. Concluiu o curso superior em pedagogia e em biologia e fez 

quatro especializações na área de educação. Trabalha três turnos – no matutino, em 

uma escola municipal, distante 30 quilômetros de Guanambi; no turno vespertino, 

com a disciplina ciências nos anos finais do ensino fundamental; e no noturno, é vice-

diretora da Escola Municipal Prof.ª Josefina Teixeira de Azevedo em Guanambi. A 

profª. PS2 apresenta marcas profundas ao descrever o seu percurso docente na zona 

rural e urbana. 

A terceira narrativa é a da Professora PM, realizada em 19 de julho de 2014, na 

casa da pesquisadora, a pedido da docente, pois esta considerou que no referido 

ambiente haveria mais tranquilidade, menos barulho, para evitar que a gravação 

ficasse com muito ruído, o que poderia prejudicar na transcrição.  

A professora PM é solteira, tem 36 anos de idade e 20 anos de profissão 

docente. Sua formação é em pedagogia e em biologia. Concluiu duas especializações, 

uma em gestão em educação ambiental e a outra em psicopedagogia. Em um turno é 

vice-diretora e, no outro, ministra aulas de ciências nos anos finais do ensino 

fundamental na Escola Municipal Prof.ª Enedina Costa de Macedo. Ela afirma sua 

vocação para a profissão professor, trasbordando emoção em sua narrativa. 

A quarta narrativa foi a da Professora PC, realizada em 21 de julho de 2014 na 

escola onde trabalha. Ela elegeu a biblioteca da escola, para evitar barulho e 

movimentação de pessoas da instituição de ensino. É uma professora que teve 

muitos obstáculos em sua vida para continuar atuando no exercício da docência, mas 

conseguiu superá-los. Uma narrativa muito emocionante, pois envolveu episódios 

marcantes em sua vida pessoal, que refletiu em sua profissão.   

A professora PC é casada, tem dois filhos, 51 anos de idade, 27 anos na 

profissão professora e formação superior em pedagogia e em biologia. Concluiu duas 

especializações: uma em psicologia da educação e da aprendizagem e a outra em 
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gestão escolar. Já foi diretora de escola no distrito de Morrinhos. Ensina a disciplina 

ciências, nos anos finais do ensino fundamental na Escola Estadual Rômulo Almeida, 

em Guanambi, nos turnos matutino e vespertino.  

A construção das histórias de vida pessoal e profissional das professoras de 

Guanambi envolve a sua profissão professor, carreira, trabalho docente e seu 

desenvolvimento profissional no contexto histórico, educacional, cultural e político 

do país. 

O processo de conhecimento das histórias de vida das professoras envolve e, 

ao mesmo tempo, ultrapassa o papel do professor em sala de aula e o seu 

desenvolvimento nas atividades escolares. Abrange o processo de construção 

individual e coletiva de sua autonomia, identidade, trabalho, carreira e 

desenvolvimento profissional. 

No diálogo com os colaboradores, suas subjetividades e memórias, segundo 

Brito (2011, p. 49): 

 

[...] é preciso pensá-las a partir das (e nas) interações que estabelecem 
todo o tempo com aquilo que os cerca, como sujeitos que constroem 
suas histórias, a elas recorrem ou refutam e, ainda interferem na 
construção de tantas outras histórias. Isto nos leva, muitas vezes, a 
uma confrontação com nossos espelhos, com nossas interações, com 
nossas limitações, com percursos dos outros, e que, muitas vezes, 
compõe o nosso próprio percurso.  

 

A importância desse percurso de vida formativa e de trabalho é por entender 

que as bases formativas são contributos para propiciar ao professor e, 

posteriormente, ao aluno a relevância da pesquisa. São contribuições, também, no 

itinerário de vida e formação o acesso a publicações sobre o ensino de ciências, a 

reflexão crítica em atuar no ensino fundamental, pela (des) caracterização histórica 

desse grupo de professores, que fazem parte dessa pesquisa e, que constroem a sua 

história.   

A produção de material narrado por professores que atuam nesse nível de 

ensino, por meio de suas histórias de vida, tem a pretensão de fornecer dados que 

contribuam para a profissão professor. Os estudos e as pesquisas que venho 

realizando sobre a formação de professores; as histórias de vida dos professores de 



121 

 

ciências de Guanambi (suas bases formativas e profissionais); e as publicações 

recentes sobre este nível de ensino têm apresentado informações relevantes sobre o 

processo formativo do professor.  

As bases científicas sobre esses dados, apoiadas na literatura, na qual ora estou 

utilizando, têm a pretensão de fornecer diferentes revelações sobre como as 

professoras se forjam na profissão professor por meio de suas histórias de vida, 

informações proeminentes aos professores de ciências e de outras áreas do 

conhecimento.  

 

2.4.3 - A entrevista como meio de conhecer as narradoras e suas narrativas 

 

Elegi a entrevista como instrumento de coleta, uma vez que pretendo 

compreender as histórias de vida formativa e de trabalho de nossas professoras. 

Josso (2004) sugere que os roteiros de entrevista são instrumentos para a nossa 

metodologia de trabalho. 

A entrevista é um instrumento que o pesquisador utiliza como forma de 

captar informações, lembranças guardadas pelo tempo, de revelações das histórias 

pessoais e profissionais dos colaboradores da pesquisa. Muitos autores, como Brito 

(2011), Freitas (2006), Josso (2007), Ludke e André (1986) e Thompson (1986), 

defendem a entrevista como instrumento importante na coleta de dados. Uma fonte 

inesgotável de informações que conservam reminiscências fecundas, apresentadas 

nas histórias de vida dos participantes da pesquisa.  

Conforme meu entendimento a entrevista pressupõe postura ética, 

fidedignidade, respeito ao que é dito pelo entrevistado, às diferenças individuais, ao 

seu tempo disponível e a sua particular oralidade.  

Em se tratando das histórias das pessoas, Freitas (2006, p. 92) defende que: 

 

Uma entrevista é uma troca de experiências entre duas pessoas. É 
uma relação que se estabelece entre pessoas, com experiências, 
informações e interesses diferentes. São pessoas que, apesar de 
pertencerem a diversas faixas etárias e diferentes condições 
socioeconômicas e culturais estarão dialogando e interagindo sobre 
uma mesma questão.  
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Essas experiências, dialogadas por meio das entrevistas, nos levam a 

compreender nossas trajetórias formativas e profissionais, que envolvem passado e 

presente; passado que, envolto nas lembranças, propicia ao entrevistado e ao 

entrevistador entender as tramas, as angústias e os percursos com que hoje nos 

forjamos professores, sendo, portanto, imprescindível saber ouvir o participante da 

pesquisa e ser fiel à revelação de suas narrativas.  

Do ponto de vista de Freitas (2006, p. 75), 

 

O entrevistador não é passivo nem neutro, na medida em que, com 
suas perguntas, ele participa e dirige o processo da entrevista, 
prepara o roteiro, seleciona as perguntas e introduz questões e temas 
a serem abordados pelo entrevistado. O documento final é o 
resultado de um diálogo entre pesquisador e pesquisado.  

 

Esse diálogo permite apresentar as histórias de vida dos professores de 

ciências. Sei que o passado não pode ser mudado, mas, ao recordá-lo e contá-lo, o 

relato contribui para a autorreflexão do entrevistado e do entrevistador, que pode 

revelar novos campos de investigações, de mudança de posturas, de pensar sobre a 

educação, a nossa própria trajetória de vida formativa e profissional, uma vez que o 

entrevistador, ao apresentar as histórias do outro, expõe também a sua e se emaranha 

nas teias tecidas pelo tempo. 

Thompson (1998, p. 315) argumenta que a entrevista “contém informações que 

podem ser avaliadas. Entrelaçam símbolos e mitos com informação, e podem 

fornecer-nos informações tão válidas quanto as que podemos obter de qualquer outra 

fonte humana”. Para Ludke e André (1986, p. 33-34), a entrevista 

 

[...] representa um dos instrumentos básicos para a coleta de dados, 
dentro da perspectiva da pesquisa. [...] permite a captação imediata e 
corrente da informação desejada sobre os mais variados tópicos; [...] 
pode permitir o tratamento de assuntos de natureza estritamente 
pessoal e íntima, assim como temas de natureza complexa e de 
escolhas nítidas individuais. [...] permite correções, esclarecimentos e 
adaptações que tornam sobremaneira eficaz na obtenção de 
informações desejadas. [...] ganha vida ao se iniciar o diálogo entre 
entrevistador e entrevistado.  
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Com a apresentação das histórias de vida contadas pelas professoras das 

escolas públicas de Guanambi, a perspectiva da entrevista é apresentar como as 

professoras vêm se forjando na profissão, como vem ocorrendo o seu 

desenvolvimento profissional, a carreira, a profissão e o trabalho docente. A obtenção 

dessas informações poderá possibilitar compreender como essas colaboradoras estão 

se encontrando na profissão professor em suas trajetórias de vida.   

Sobre a gravação de narrativas pelas colaboradoras como recurso para coleta 

de informações, Ludke e André (1986, p. 37) nos mostram que: 

 

A gravação tem a vantagem de registrar todas as expressões orais, 
imediatamente, deixando o entrevistador livre para prestar toda a sua 
atenção ao entrevistado. Por outro lado, ela só registra as expressões 
orais, deixando de lado às expressões faciais, os gestos, as mudanças 
de postura e pode representar para alguns entrevistados um fato 
constrangedor. Nem todos se mantêm inteiramente à vontade e 
naturais ao ter sua fala gravada. Outra dificuldade é a transcrição 
para o papel. 

 

Para Freitas (2006, p. 72), a gravação “[...] é um documento histórico que pode 

ser usado por outros historiadores”. Esse documento permite nortear as nossas 

pesquisas sobre as histórias de vida dos colaboradores, seus processos formativos e 

profissionais.  

Para Thompson (1998, p. 146), “[...] a gravação é um registro muito mais 

fidedigno e preciso de um encontro do que um registro simplesmente escrito. [...] 

transmite a qualidade distinta da comunicação oral”. A transcrição das entrevistas 

gravadas (THOMPSON, 1998, p. 291) “é, sem dúvida alguma, tarefa que consome 

muito tempo e que exige alta qualificação”. É um trabalho solitário que exige 

fidedignidade da narrativa do entrevistado.  

Desse modo, ancoro-me na escrita de Josso (2004, p. 31), ao afirmar que “as 

histórias de vida, no verdadeiro sentido do termo, abarcam a globalidade da vida em 

todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões passadas, presentes e futuras e 

na sua dinâmica própria”. 

Utilizei as anotações do campo para registrar informações sobre as 

entrevistadas, a escola e observações relevantes para a pesquisa, como o número de 
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escolas, de professores que atuam nos anos finais do ensino fundamental, telefone, 

endereço, turno e série em que trabalham, sua formação, entre outras. O registro, 

para Ludke e André (1986, p. 37), “é feito através de notas durante a entrevista, 

certamente deixará de cobrir muitas das coisas ditas e vai solicitar a atenção e o 

esforço do entrevistador, além do tempo necessário para escrever”. 

As anotações do campo propiciam ao entrevistador observar a entonação da 

voz, a postura corporal e a linguagem dos gestos dos colaboradores pela observação. 

A perspectiva é captar e restituir o que foi passado da fonte oral para a escrita, isto é, 

a voz, a entonação, a pronúncia, o ritmo e os gestos, enriquecendo a pesquisa.  

Na perspectiva de ouvir as narrativas das colaboradoras da pesquisa, 

apresentei o roteiro de entrevista, constituído a partir dos questionamentos e 

objetivos propostos nesse trabalho. A finalidade é conhecer e anunciar as histórias de 

vida formativa e de trabalho das professoras de ciências da cidade de Guanambi. 

O roteiro de entrevista (APÊNDICE F) contém o cabeçalho com o nome da 

pesquisadora, da orientadora e informações gerais sobre as colaboradoras da 

pesquisa (data da entrevista, horário, local, idade e tempo na profissão). Há também, 

o desenvolvimento da temática, contendo o desdobramento maior da pesquisa, com 

três perguntas e os objetivos de pesquisa, que se estendem a perguntas menores que 

envolvem formação de professores, carreira e condições de trabalho docente das 

professoras participantes da pesquisa.  

Após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em junho de 2013, contendo o 

roteiro de entrevista, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o Termo 

de Autorização de uso de imagem e narrativas e dos demais documentos necessários, 

iniciei a constituição dos dados (APÊNDICES A-G). 

Nessa caminhada nas escolas, com a carta de autorização da pesquisadora 

pela Diretora Regional da Direc 30 e da Secretária Municipal de Educação de 

Guanambi, nas escolas públicas estaduais e municipais de Guanambi, constatei 

quatorze escolas que oferecem os anos finais (6º ao 9º ano) do ensino fundamental. 

Quatro escolas do estado, duas das quais se localizam no centro e duas, nos bairros 

da cidade, dez escolas do município, situadas uma no centro, seis, nos bairros 
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periféricos e três, nos distritos, com aproximadamente 30 quilômetros de distância da 

sede.  

O processo de investigação-formação aconteceu a partir de maio de 2013 e 

durou até agosto de 2014, com a solicitação de autorização da Diretora da Direc 30 

(Apêndice D) e da Secretaria de Educação Municipal de Educação (Apêndice E) de 

Guanambi na realização da minha pesquisa. Fiz o levantamento de dados nas escolas 

sobre o número e formação de professores que ensinam a disciplina ciências do 6º ao 

9º ano do ensino fundamental nas escolas públicas estaduais e municipais de 

Guanambi. Apresentei o projeto às professoras de ciências e as convidei a participar 

da pesquisa. A adesão dessas professoras foi relevante para o desenvolvimento desse 

trabalho de dissertação.  

Desse modo, iniciei um levantamento básico nas visitas às escolas, com 

anotações como número de professores com e sem formação em licenciatura em 

ciências biológicas que atuam nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) da 

educação básica, turno em que trabalham, série em que atuam, nome e número do 

telefone dos professores, por meio de informações dadas pelos diretores e pelos 

próprios professores das escolas de Guanambi, informações essenciais para o 

desenvolvimento desse trabalho. Averiguei que em meio ao número de professores, 

efetivos e contratados, que estão nas escolas visitadas no exercício da docência nos 

anos finais do ensino fundamental da educação básica, 14 têm licenciatura em 

ciências biológicas ou biologia e são efetivos da escola por meio de concurso público 

e os outros possuem formação diversificada (entre contratados e efetivos).  

Dessas catorze professoras, conversei com doze, pois duas estavam de licença. 

Ao fazer o convite, três se recusaram justificando outros motivos. Nove professores 

aderiram ao convite para participarem desse trabalho. Convite efetivado 

pessoalmente por mim, pesquisadora, em visita às escolas. Inicialmente fiz a 

entrevista com quatro professoras para a qualificação do trabalho de pesquisa, na 

perspectiva de solicitação dos membros da banca de mais entrevistas com os outros 

professores convidados. Contudo não houve essa solicitação da banca de qualificação 

de mais entrevistas, considerando suficientes as narrativas das quatro professoras 

para o desenvolvimento desse trabalho.   
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Quanto ao roteiro de entrevista, enviei-o inicialmente para quatro professoras 

– uma por e-mail e as outras três, entreguei-lhes em suas residências, após contato 

telefônico.  

Todo esse percurso de contato com os trinta e cinco professores com formação 

diversificada possibilitou chegar a um número específico de professores com 

formação em ciências biológicas ou biologia como meio de conhecer as narradoras e 

suas narrativas que revelaram suas histórias, subjetividades e singularidades, suas 

experiências de vida docente, relevantes para esse trabalho de pesquisa nesse 

processo de investigação formação. 

O estudo da abordagem qualitativa, das histórias de vida e formação, da 

leitura compreensiva-interpretativa, do campo de pesquisa, dos colaboradores e a 

entrevista são contributos importantes para a compreensão e interpretação das 

narrativas dos professores participantes da pesquisa, também como apropriação, 

registro e desdobramento do nosso próprio processo de formação docente. Esses 

conhecimentos fortalecem as investigações sobre o processo formativo, as 

experiências e condições de trabalho, os saberes construídos na profissão professor, 

as práticas de formação e a construção dos processos identitários dos professores.  
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CAPÍTULO III 

 

3. AS PROFESSORAS E SUAS HISTÓRIAS DE VIDA: A 
COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE SUAS NARRATIVAS 

 

“A memória, na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir 
ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e 

não para a servidão dos homens.”(LE GOFF, 2013, p. 437).  

 
“[...] Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lebradas por outros, ainda que se trate de 

eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isso acontece 
porque jamais estamos sós.”(HALBWACHS, 2003, p. 30). 

 

As narrativas nos levam a lugares longínquos de nossas lembranças, que 

envolvem, neste caso, o percurso de formação, de conhecimentos e de aprendizagens. 

Esses momentos de trajetórias, de recordações de alegrias, de (des)encantamento com 

a profissão professor são marcas de nossas vidas e de nossa formação. 

Esse processo de narrar o vivido, o passado e o presente nos possibilita pensar 

sobre nossas singularidades, subjetividades, identidades, saberes, imagens, o 

processo de escolarização e de formação, o trabalho e a carreira docente, que vão 

sendo construídos ao longo de nossa vida. Nesse processo de narrar nossas histórias, 

procuro, também, na função de pesquisadora, investigar o forjar-se professor, ser e 

estar na profissão docente, as condições de trabalho a que estamos submetidos, as 

nossas permanências e caminhadas na profissão professor. Busco, dessa forma, a 

compreensão de como vamos nos formando professores da educação básica, também 

revelando experiências de vida e de formação. 

Compreendo que essa caminhada de narrar as histórias de vida e de formação 

dos professores de Guanambi e da minha própria formação é um processo que 

envolve ética profissional, respeito às histórias do outro, marcas e permanências na 

profissão professor.  

Pretendo apresentar neste capítulo respostas aos questionamentos feitos nesse 

trabalho de pesquisa e aos objetivos propostos, o processo metodológico da pesquisa-

formação, ao analisar as histórias de vida dos professores de ciências biológicas dos 
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anos finais do ensino fundamental das escolas públicas do município de Guanambi, 

que se identifica com a minha própria história.  

Além disso, buscou-se, também, delinear a vida formativa e profissional 

desses professores como meio de apropriar e divulgar a pesquisa das histórias de 

uma categoria de trabalho docente e apresentar as condições de trabalho na trajetória 

profissional docente dos professores de Guanambi narradas por eles próprios. 

Como afirmamos no capítulo anterior, a pesquisa-formação foi a escolha 

metodológica. Isso pressupôs a construção de um instrumento de coleta – o roteiro 

de entrevista –, que serviu de base para os professores se debruçarem nos quesitos 

“formação” e “trabalho”. 

Como unidade de análise, utilizei as experiências formativas e de trabalho, a 

profissão professor e as condições de trabalho a que os professores estão submetidos, 

a fim de compreender as histórias de vida e de formação desses professores, o que 

envolve a formação, o trabalho e os processos identitários docentes. 

No subtópico a seguir, apresento as narrativas das professoras colaboradoras, 

na qual utilizo códigos de identificação. Para a professora Silva – PS1, para a 

professora Magalhães - PM, Para a professora Costa – PC, e para a professora Souza 

– PS2, analisando as permanências na profissão e as singularidades (auto)biográficas. 

Considero que as histórias de vida e de formação possibilitam apreender o processo 

de formação docente e as marcas de trajetórias dos colaboradores dessa pesquisa e 

em minha própria trajetória formativa e de trabalho docente.  

 

3.1 As colaboradoras da pesquisa – o início da trajetória escolar e da carreira 

 

As narrativas das professoras PS1, PM, PS2 e PC, cheias de expectativa, de 

(des)encantamento, de alegria, de risos, de emoção, de episódios marcantes, alguns 

trágicos, outros engraçados, no percurso de sua carreira docente são aqui 

apresentadas, por meio de suas histórias de vida.  

Apresento as narrativas dessas professoras que contam suas trajetórias 

formativas e de trabalho e suas permanências na profissão professor no espaço de 

educação em que exercem a sua função docente. 
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A professora PS1, nos encontros e caminhos de permanência na profissão 

professor, sempre almejou ser professora “top”8. Inicia sua narrativa falando sobre 

suas lembranças de formação e sua experiência como aluna de escola particular até o 

7º ano do ensino fundamental. A partir do 8º ano e após o magistério, continua seus 

estudos em escola pública. Sente a diferença do ensino ao mudar-se para uma escola 

pública: a forma de o professor ensinar, de repassar conteúdos, de aprender.  

Comenta sobre a sua formação em pedagogia, em biologia e as especializações 

concluídas no decorrer de sua carreira docente. Assevera que suas lembranças são 

curtas, tem que fazer uma reflexão das memórias guardadas, e que têm muito tempo, 

para serem lembradas, mas que é importante rememorar os momentos formativos 

vivenciados por ela.  

As lembranças e memórias que evocamos, imagens de acontecimentos em 

nossa vida, afloram recordações que “passam a ter uma história dentro da gente” 

(BOSI, 1994, p. 407), uma história de formação. 

A professora PS1 caracteriza suas experiências de formação, anunciando a 

preocupação e a cobrança dos professores em termo de conteúdos, de 

responsabilidade, de organização e criatividade com as atividades desenvolvidas nos 

cursos de formação que ela vivenciou. Narra as lacunas da formação de seus 

professores na educação básica e a carência em nível superior. “Alguns professores 

eram bem competentes na área, outros nem tanto. Faltava, também, para eles uma formação 

específica. Nível superior em pedagogia, por exemplo“ (Excerto da entrevista da professora 

PS1). 

No entanto, enfatiza a responsabilidade desses professores em ensinar, o 

compromisso com seus alunos com o material didático e com os planejamentos 

propostos. Segundo Pimenta e Gonçalves (1992, p. 88), para essa formação específica, 

“é fundamental garantir-se uma sólida formação cultural, geral, diferente daquela 

que predomina hoje, inteiramente acadêmica, livresca e desvinculada do contexto 

social”. 

                                                           
8Top – Professora top é uma expressão muito comum utilizada no meio do professorado. Quer dizer 
ser uma professora excelente em sua profissão; professora nota dez, que busca o perfeccionismo na 
realização de suas atividades docente e, ainda uma pessoa muito querida por todos (Entendimento da 
professora PS1 sobre ser professor top). 
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Percebo, na narrativa da professora PS1, a preocupação, desde o seu tempo de 

estudante no ensino fundamental e médio, com o ensino de seus professores e com 

sua aprendizagem, circunstância pela qual também passei em meu processo de 

escolarização na educação básica, em que o ato de decorar e de memorizar o 

conteúdo era uma vivência “normal” para a época, quando a racionalidade técnica 

era mais efetiva na prática docente. O professor era um técnico no contexto 

educacional, situação que ainda permeia a formação acadêmica dos profissionais de 

educação na atualidade. 

Esse procedimento de formação, segundo Nóvoa (1999, p. 25), que enfatiza 

sobre o processo de profissionalização de professores, é um corpo de conhecimentos 

e técnicas para as quais os professores eram preparados na profissão docente, 

mantendo-se, no ensino, “a contragosto que buscam uma identidade (pessoal e 

social) noutras atividades”. Diante da cobrança de conteúdos, de como dar aulas, a 

professora PS1 sentia dificuldade em assumir a sala de aula, mas com vontade de 

planejar, de ter material atrativo para os alunos.  “Esforçava-me, mas sempre achando 

que podia ser melhor”. (Excerto da entrevista da professora PS1 em 2014). 

Na análise sobre a preocupação da professora PS1, em que ela achava que 

poderia ser melhor como professora em sala de aula, percebo um processo de 

construção e formação de identidade docente. Nessa perspectiva, a professora PS1 

vai se constituindo professora ao se esforçar para ser melhor no desempenho de seu 

exercício docente. Submetida ao concurso público do estado da Bahia, a professora 

PS1 tinha uma proposta de trabalho a cumprir. Diante dessa preocupação de 

cumprimento das atividades docente, lembra-me os escritos de Martin Lawn (2000) 

que apresenta a emergência de uma nova identidade de professores e a alteração 

dessa identidade que é crucial para a compreensão dos sistemas educativos. Sobre 

essas alterações nas identidades, conforme Lawn (2000, p. 69-70), elas “[...] são 

manobradas pelo Estado, através do discurso, traduzindo-se num método sofisticado 

de controlo e numa forma eficaz de gerir a mudança”. Complementa Lawn: “[...] 

especialmente, quando se exprime noutros fenômenos educativos, como a avaliação, 

aprendizagem, conhecimentos específicos da disciplina” – o que reflete na apreensão 



131 

 

da professora PS1 em atender a um sistema de sempre ser melhor em tudo que 

realiza.  

Lawn (2000), em suas pesquisas, considera que o trabalho é socialmente 

construído e que a identidade pode ser um aspecto chave da tecnologia do trabalho. 

Pondera, também, que o ensino é, atualmente, a chave para as novas formas de 

aprendizagem, para o incremento do nível de sucesso dos alunos, para os novos e 

flexíveis procedimentos do trabalho e para a nova atenção aos problemas de 

formação e do desenvolvimento profissional. O autor ainda crê na substituição do 

conceito de qualidade por atitude, que é traduzida por competência e que compõe 

uma alteração significativa na constituição de uma nova identidade. Ele cita como 

exemplo de atitude do professor: ser capaz de trabalhar em equipe, de estar 

motivado e de ser responsável pelo desempenho de seu trabalho. 

A professora PM brilha seu olhar ao narrar sua trajetória profissional, afirma 

que gosta de ensinar. Expressa, em sua narrativa, emoção, paixão e vocação pela 

profissão professora. Principia contando sobre a sua escolarização e que estudou a 

educação básica e pedagogia em instituição pública, além de biologia e 

especializações em Faculdade particular em convênio com a Secretaria Municipal de 

Educação. Ao falar sobre seu processo de formação, enfatiza sua vocação, sua 

vontade desde a infância de ser professora: “[...] Naquela época a gente podia entrar na 

escola com cinco anos. Já era o pré. Já tinha início a vida escolar aos cinco anos de idade. Fui 

estudar no Colégio Nóbrega. A escola era para estudar mesmo, era letramento mesmo” 

(Excerto da entrevista da professora PM).  

Sobre a vocação, segundo Arroyo (2004), carregamos uma visão forte na 

autoimagem de muitos professores, que podem estar incrustadas na ideia de 

profissão e, por mais que tentemos apagar esse traço vocacional, de amor, de 

dedicação, uma herança secularizada e figurada culturalmente ainda presente em 

nosso contexto social e educacional, é difícil extinguir imagem social e pessoal sobre 

ser professor, educador, docente, traços que ainda se cruzam, entrelaçam-se na 

identidade do profissional, do trabalhador docente, construídos historicamente sob 

um olhar secularizado e que nos acompanham como um destino (ARROYO, 2004). 
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Continuando com suas lembranças de escolarização, a professora PM relata 

que: 

 

 [...] Depois, fui pra Escola Getúlio Vargas, que era do Estado. [...] Eu não sei, porque 

eu tinha muita vontade de estudar, de aprender, aquele compromisso! A minha mãe 

incutiu isso na nossa mente. Eu e meu irmão, depois minha irmã. E tinha que estudar, 

tinha que aprender. Eu fui levando isso à vida toda. Assim, depois fui pro João 

Durval (Colégio), fiquei lá dois anos, mas não adaptei. É o fundamental II, 5ª e 6ª 

série. [...] Ela levou a gente para o Luiz Viana (Colégio). Nós fomos na 7ª série, depois, 

concluímos o 1º grau, o 2º grau (Excerto da entrevista da professora PM). 

 

A professora PM narra a preocupação dos seus pais para que ela e seu irmão 

estudassem em escolas que fossem as melhores da região, com melhores estudos e 

melhores professores. Uma forma de possibilitar aos filhos um emprego, 

conhecimentos, retorno social e remunerado no campo de trabalho em que fossem 

exercer a profissão.  

Em uma cidade do interior do país, em nosso caso, no Nordeste, possibilitar 

um filho ao estudo, em escola pública, é um sonho que muitos pais desejam, pois 

nós, professores, e muitos de nossos alunos temos pais analfabetos e ou com pouca 

escolaridade. Sabemos que a dificuldade de acesso ao estudo foi uma situação 

vivenciada por nossos pais. A vontade dos filhos estudarem é uma alternativa de 

mudança de vida, de expectativa de um futuro melhor, de melhoria salarial, o que, 

na maioria das vezes, não acontecia com os nossos pais. O acesso e a permanência na 

escola sempre foi um anseio na vida do sertanejo, que teve nos filhos o sonho de 

realizar o que não conseguiram, como estudar, concluir um curso e ter uma vida 

melhor. 

Esse processo de estudo, de conclusão do ensino médio, do curso de 

magistério e dos estudos adicionais em ciências, possibilitou o ingresso da professora 

PM na escola pública municipal por meio de concurso. Ela se recorda do ensino 

superior e das formas de aprendizagem no percurso de sua caminhada. Nesse 

processo de aprendizagem, conforme Josso (2004, p. 214), “[...] aprendo com o que 

cria ou criou experiência para mim, extraio alguma coisa, [...] cuja evocação me pode 
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permitir uma retomada, uma reinterpretação e que serve de referencial para a minha 

ação ou pensamento”. 

A aprendizagem vai ocorrendo na vida dessas colaboradoras que participam 

nesse processo de formação e de conhecimento. Em seu itinerário de escolarização, a 

professora PM apresenta lembranças que considera importantes para a sua carreira 

docente: 

 

O magistério no Colégio Luiz Viana, em Guanambi, era excelente. [...] A gente fez um 

curso "O salto pra o futuro", muito bom! Quando começou a ideia de construtivismo, 

do lúdico, não é? Do aluno se expressar mais. Porque, antes, era sempre o professor 

conduzindo, tinha que pintar uma florzinha, tinha que ser vermelha, o talinho, tinha 

que ser verde. A professora determinava as cores, a gente tinha que desenhar, tinha 

que pintar.  

E aí, em 1993, pelo menos, aqui em Guanambi, quando a gente fez o magistério, 

surgiu essa ideia do construtivismo, do aluno construir o conhecimento dele, o 

lúdico. [...] O nosso estágio foi maravilhoso no Luiz Viana, muito bom mesmo!  

Em 1994, eu concluí o magistério. [...] Depois fiz o adicional de ciências. [...] Em 1995 

eu comecei a trabalhar em escola particular, [...] aos dezessete anos. [...] prestei 

vestibular pra a Uneb. [...] Passei em pedagogia para as turmas de alfabetização. 

Muito bom também, mas, aí eu senti, claro, um curso universitário, não tinha como 

cobrar tanto, eram adultos, todo mundo adulto.  

Em 1997 surgiu um concurso em Guanambi para professores. [...]. - Em 1998 tomei 

posse. Fui para outras escolas, mas só trabalhei uma semana. Na prefeitura mesmo, 

foi para o colégio Enedina Costa de Macedo, aqui em Guanambi. E assim, eu, com 20 

anos, na época, tinha aquelas novatas, que colocavam as piores turmas, as séries mais 

difíceis, não é? Aí eu já caí no noturno, em plena 8ª série, química e física. [...] as 

turmas do colégio Enedina eram lotada, eram dez turmas de 40 a 45 alunos, 

basicamente adultos. Naquela época, não tinha menor de idade estudar a noite! Então 

assim, na época, não tinha internet. 

[...] Aí, eu tive que me virar mesmo, tinha que estudar mesmo, pra aprender, pra dar 

aula. Tinha aquela toda, aquela insegurança, tanto pessoal quanto profissional. [...] 

Depois conclui, final de 1999, (pedagogia). [...] a gente foi fazer uma pós-graduação, 

no Rio de Janeiro, no ensino superior. Nós fomos uma semana, fizemos os trabalhos, 

mas eu tive alguns imprevistos, não conclui essa pós-graduação. [...] ... Comecei a 

pegar substituição. [...] Fui trabalhar na substituição, no colégio Anísio Cotrim, em 

Morrinhos, Substituí lá vários anos. E continuo no colégio Enedina. Substituí em 

outros colégios de Guanambi.  Depois, chegou a ponto do enquadramento de 40 

horas, com jornada de trabalho enquadrada. E permaneço até hoje no colégio 

Enedina.  

Dois anos atrás, em 2011, está completando agora em 2014, teve a eleição para a 

direção. Eu, juntamente com duas colegas, formamos uma chapa, e hoje eu estou na 

vice-direção do colégio, concluindo agora em dezembro de 2014. E, permaneço na 
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sala de aula. Fiz no intervalo, [...] em 2002, uma pós-graduação, em psicopedagogia 

clínica hospitalar e institucional.  

Passaram alguns anos, fiz a faculdade de biologia, na FTC, em Guanambi. Depois fiz 

uma pós-graduação em gestão e educação ambiental. [...] Pretendo fazer um 

mestrado bem adiante um pouco. (Excerto da entrevista da professora PM, em 2014). 

 

Nesse processo de lembranças do percurso de formação da professora PM, 

retomo as palavras de Bosi (2004, p. 53), que diz que “A lembrança é a sobrevivência 

do passado. O passado conservando-se no espírito de cada ser humano aflora a 

consciência na forma de imagens-lembrança” e que as memórias e construções “que 

povoam nossa consciência atual, não é a mesma imagem que experimentamos na 

infância”, porque nossas percepções alteraram ao longo da reconstrução de fatos de 

nossa própria vida (BOSI, p. 55). Essas imagens de aluna e professora, desde pouca 

idade, que teve que estudar muito para dar aula, sem um apoio pedagógico são 

lembranças que afloram na memória da professora PM sobre seu início de carreira 

docente, situação pelas quais tantos outros professores passam e que também 

vivenciei no começo de minha carreira na educação básica. 

A professora PM, ao mencionar o curso de magistério em escola pública em 

sua narrativa, reporta-me a Pimenta e Gonçalves (1992, p. 87) sobre o ensino, pois 

este “deve assegurar aos alunos a compreensão da relação existente entre o saber, 

historicamente construído e criticamente aprendido [...]”. Esse saber, citado por 

Tardif (2002, p. 70), do professor e sobre o ensino como rotinas, valores, regras, etc., 

são provenientes das raízes de nossa própria história de vida e são desenvolvidos no 

âmbito da carreira profissional, “no qual estão presentes dimensões identitárias e 

dimensões de socialização profissional”.   

Nessas narrativas de formação e experiência docente dos lugares por onde 

passou, as professoras fazem um percurso de seu itinerário nas instituições de 

ensino, como professora e aluna. Para Contreras Domingo e Ferré (2010), toda prática 

educativa busca ser uma experiência, uma realidade educativa, de viver os 

acontecimentos, a subjetivamente vivida, que possibilita pensar sobre sua e sobre 

nossa experiência, que busca significado do vivido, da própria história. Essa 

experiência supõe uma novidade, um sentido que é algo significativo para quem 

vive. Porque, segundo Contreras Domingo e Ferré (2010, p. 25), “tenemos algo que 
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decir, algo que relatar, algo que lleva consigo sus propias lecciones, su propio 

aprendizage, su propio saber. Um saber que no siempre sabemos o podemos 

expresar”, uma experiência que implica comprometimento do eu com o vivido. 

A professora PS2, em suas marcas da profissão da zona rural a urbana, entre 

risos e lágrimas, narra sua (auto)biografia de vida e formação, uma professora que, 

mesmo não tendo vocação pela profissão de professora, enfrentou situações 

marcantes e trágicas no período de transição em que foi professora de zona rural 

para a zona urbana.  

Mesmo assim, a professora PS2 continua na profissão, ensinando, atualmente, 

sessenta horas distribuídas entre Guanambi e uma cidade circunvizinha. Narra que 

estudou a educação básica e pedagogia em instituições públicas e biologia e 

especializações, em faculdades particulares. Em sua narrativa, conta sobre a sua 

escolarização, a distância enfrentada da zona rural até a urbana, o trajeto casa-escola, 

para cursar  o ensino fundamental e menciona o percurso e as dificuldades que teve 

que enfrentar por ser proveniente de família com poucos recursos para arcar com 

seus estudos. Para ela, o magistério foi uma oportunidade de emprego, de salário e 

de garantia de trabalho remunerado e com estabilidade profissional.  

A professora PS2 conta sobre seus momentos de professora e de aluna: 

 

Oh! Foi muito sacrificada. Eu até coloquei, analisando a questão... Eu lembrei que foi 

assim, de muito sacrifício, muita dificuldade. Uma que morava longe, não tinha 

transporte. A questão dos livros, naquela época era muito difícil para a gente 

adquirir. Quando adquiria era de segunda mão, não é? E, a nossa, família também, 

assim, não tinha um poder aquisitivo bom. Não tinha carro, não tinha nada. Então, eu 

tinha que andar muito. Chegava na escola cansada. Tudo que foi feito foi com muito 

sacrifício (Excerto da entrevista da professora PS2). 

 

Estudando em escola pública, a professora PS2 passa por dificuldades por 

morar na zona rural, distante da cidade e pela questão dos poucos recursos 

financeiros que sua família possuía, pois, em sua época de estudo, precisava comprar 

livros, mas ainda não havia a distribuição de livros didáticos como acontece 

atualmente. Porém, a vontade de estudar era maior do que o sacrifício de andar 

longa distância para chegar à escola. São memórias tecidas pelo tempo, lembranças 
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que a professora PS2 narra entre risos e um olhar perdido no tempo, que não volta, 

mas que a fez mulher forte e corajosa, de ser o que é hoje, professora, que se dedica à 

arte de ensinar. 

Segundo Bosi (2004, p. 480-481), “A memória vem acompanhada de uma 

valorização do trabalho evocado de uma crítica, ou melhor de uma estranheza em 

face de certos costumes atuais”. Para Bosi, não se trata de uma “ideologia” 

saudosista, mas de uma transmissão aos jovens sobre a forma de ensino, de 

aprendizagem, de ofício, de sabedoria e de conhecimento. 

E nesse contar a nossa história, as nossas formas de aprender, reporto-me a 

minha própria história, de estudar, aprender, da seletividade de seguir uma carreira 

e de permanecer na escola. E assim vamos nos formando, aprendendo com as 

histórias do outro, com as nossas singularidades e os traços da história do outro se 

confundem, algumas vezes, com a nossa própria história.  

Quanto à escola, Frigotto (2010, p. 185) assevera que ela cumpre a função de 

formar profissionais. Entretanto, com a seletividade interna da própria escola, o 

aligeiramento e a desqualificação do trabalho escolar para a grande maioria que 

frequenta a escola, ocorre uma negação em atingir os níveis mais elevados de 

escolarização. Salienta que “a desqualificação passa pela fragmentação do trabalho 

educativo, pela quantidade e qualidade dos conteúdos, objetivos veiculados, pela 

direção que assume a prática escolar”. 

Recordações da escola de estudante refletem na implicabilidade e 

responsabilidade com a profissão professor, com o exercício da docência, pois, 

mesmo no aligeiramento de formação, os professores, estão, hoje, nas instituições de 

ensino, ensinando o que consideram o melhor para o aluno, pautados em 

aprendizagens experienciadas na função de aluna, em conhecimentos, métodos e 

exemplos adquiridos com os seus professores. Mas, ao mesmo tempo, nossas 

colaboradoras buscaram, conforme suas narrativas, formação superior e continuada e 

a melhoria de sua prática docente. 

Para além da base de conhecimentos adquiridos enquanto alunas, as 

professoras ultrapassaram, buscando formações em sua carreira, em um movimento 

de conhecer outras formas de ensinar, de aprender e de se especializar.   
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 Nessa análise das transformações que vêm ocorrendo em toda a vida dos 

professores, Brzezinski (2002) alinha-se à perspectiva de que esse movimento em 

direção à elevação do aperfeiçoamento, das condições de trabalho, da valorização e 

do status são determinantes para a profissionalização e o profissionalismo docentes. 

Essa conquista, conforme Brzezinski, percorre a trajetória da profissão docente e, 

mesmo diante da crise da identidade profissional, a busca desse êxito vem sendo 

alcançada e ultrapassa a mediocridade das políticas educacionais do Estado. 

Em nossas recordações-referências é que vamos nos formando e 

autoformando em nosso processo de ser e forjar-se professoras de ciências e de 

biologia em nosso processo de formação docente. 

A professora PC, no itinerário de episódios marcantes, trágicos e de dedicação 

pela profissão em seu percurso docente, narra suas memórias. Inicia afirmando que 

sua trajetória de vida pessoal e profissional envolve emoção, amor e vocação pela 

profissão de professora, acontecimentos que marcaram o seu percurso profissional, e 

que, mesmo assim, sua vocação continuou firme e persistente em sua profissão.  

Pensando sobre essa relação entre vocação e profissão, conforme estudos, são 

termos que sempre estiveram entrelaçados na formação docente na história da 

educação. O professor se formava por vocação. Em um dado momento da história, 

para muitas mulheres, o magistério era uma forma de buscar um casamento. 

Atualmente, percebo que a procura pela profissão professor direciona para 

possibilidades de emprego, de trabalho remunerado, de independência profissional, 

em que os professores vão forjando a sua identidade com a profissão e com as 

experiências formativas e de trabalho.  

Esses termos vocação e profissão, para Fanfani (2011), não são contraditórios, 

mas complementares. Ele afirma que um trabalho bem feito é obra de quem gosta do 

que faz, que encontra satisfação no que está realizando (vocação) e, ao mesmo tempo, 

espera recompensa pelo trabalho realizado, porque vive dele. Fanfani (2005) 

assevera, ainda, que o modelo de vocação é extremamente exigente, já que tende a 

constituir uma identidade. Em suas pesquisas, os docentes consideram a atividade 

docente, ao mesmo tempo, como vocação e profissão. 
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A professora PC, nesse gostar do que faz e do que realiza, que abrange 

vocação e profissão, começa contando sobre seu processo de formação em escola 

pública e de seu itinerário como aluna e professora. O início de sua escolarização foi 

na cidade de Tanque Novo e posteriormente continuou seus estudos em Guanambi. 

Cursou a educação básica e pedagogia em instituições públicas e biologia e 

especializações em faculdades particulares, na perspectiva de formação continuada 

em sua carreira docente.  

A professora PC conta sobre sua escolarização, narrando que: 

 

Bom, minha vida escolar, ela começou no município de Tanque Novo, onde eu fiz a 1ª 

série, 2ª, 3ª e 4ª e as duas séries iniciais do colégio. Antigamente era o Colegial. Por 

motivos pessoais, a minha família mudou-se de Tanque Novo para Guanambi, onde 

continuei os meus estudos. Cheguei aqui no ano de 1976 para 77 e comecei a estudar 

no colégio Estadual Luiz Viana Filho, onde fui até o 3º ano do magistério. Após 

concluir o magistério, eu fiz um curso, hoje extinto, não é? Os Estudos Adicionais de 

ciências, por sempre gostar da disciplina. E tive como inspiração as minhas 

professoras de ciências. Depois do Adicional eu fiquei um tempo sem estudar, até que 

resolvi prestar o vestibular, já atuando como professora, no curso de pedagogia, aqui 

na Uneb. Fiz o curso, logo em seguida, fiquei uns dois anos parada. E aí veio a 

necessidade de fazer o meu curso de biologia, por conta da... da exigência da Lei, não 

é? Eu fiz..., o Adicional já não estava mais contemplando, e aí eu fiz Biologia na FTC. 

Tínhamos aulas duas vezes por semana. Concluí esse curso no ano de 2008. Essa foi a 

minha trajetória.  

E sempre realizando cursos. Porque o professor, ele nunca deve parar! No município 

de Guanambi, eu entrei no ano de 1998. Esqueci de falar, depois eu fiz uma pós em 

Psicologia da Educação e da Aprendizagem. E outra em Gestão Escolar, porque 

estava atuando como diretora. Fui diretora por quatro mandatos. E aí resolvi fazer 

uma pós nessa área. Fui diretora da Escola Municipal Anísio Cotrim Fernandes, 

situada no distrito de Morrinhos. Lá foram três mandatos. E, a convite da Gestão 

Pública Municipal, exerci a função de diretora do Getúlio Vargas, na transição de 

Estado para o município (Excerto da entrevista da professora PC). 

 

A professora PC, ao narrar sobre seu processo de formação, emociona-se nas 

lembranças como aluna, nos anos iniciais do ensino fundamental na cidade de 

Tanque Novo, de sua relação de cumplicidade com a sua professora, com a 

descoberta de que queria, desde cedo, ser professora. Nesse intento, sai de sua cidade 

natal e vai para Guanambi, para continuar seus estudos, os anos finais do ensino 

fundamental, ensino médio e superior.  
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No decorrer do exercício de sua carreira docente, a professora PC constitui 

uma família, continuando a exercer a sua profissão. E um brilho no olhar aparece ao 

narrar lembranças de estudante, de professora, mas também há tristeza ao falar de 

acontecimentos que marcaram sua vida familiar, interrompendo, por um tempo, sua 

vida profissional, episódios que são relatados no percurso de sua narração, que 

também me emocionaram.  

Nesse contar a sua história de vida e formação, percebo que a professora PC, 

com mais de vinte anos de profissão, continua persistindo em sua realização 

profissional, que não acaba, mas é uma continuidade em nossa profissão docente. 

Em suas narrativas, as professoras PS1, PM, PS2 e PC contam sobre seu início 

de escolarização, suas carreiras e sua formação. Cada uma com sua história: 

enquanto a professora PS1 cursa seus primeiros anos de ensino fundamental, em 

uma escola particular e sente a diferença quando ingressa em uma escola pública, a 

professora PM se encanta desde o início com as escolas públicas que estudou, 

destacando a preocupação de sua mãe na escolha de uma “escola pública” de boa 

qualidade, de referência, em Guanambi. A professora PC veio de outra cidade, de 

Tanque Novo, enfrentando um espaço diferente de sua cidade natal. Já a professora 

PS2 conta sobre o morar na zona rural e estudar distante de seu campo de vivência. 

Esse processo de experiências formativas de estudo é um contributo importante na 

construção da identidade desses professores que estão no exercício de sua docência e 

fazem a educação acontecer, referenciando-se, em suas narrativas, ao processo de 

escolarização enquanto alunas que as tornou professoras que são hoje. 

Para Nóvoa (2007), Pimenta e Gonçalves (1992), Diniz-Pereira (2007), 

Ramalho, Nuñes e Gauthier (2003) os processos formativos e profissionais que 

envolvem a docência, o ensino e a formação dos professores encontram-se nas raízes 

históricas e sociais da profissão professor. 

Com a Lei 9394/96, ao professor tornou-se necessária a formação superior 

para ensinar na educação básica e, em contrapartida, o aumento da remuneração 

salarial após sua conclusão. Nessa formação de professores, o incentivo à carreira e o 

acréscimo de conhecimentos deveriam caminhar juntos após a publicação dessa lei. 

Contudo, a remuneração do professor não acompanhou a sua valorização na história 



140 

 

da educação, sendo uma das denúncias da classe docente, evidenciada nas narrativas 

das colaboradoras dessa pesquisa e em nosso dia a dia da profissão professor. 

Para Ramalho, Nuñes e Gauthier (2003), a formação de professores, por vezes, 

não tem compreendido a natureza da atividade educativa, que nem sempre coincide 

com a dinâmica da própria formação do educador. Salientam, ainda, a importância 

da preparação do professor, na construção de sua identidade, englobando a 

formação integral do profissional docente, em um contexto sócio-histórico. Para isso, 

de acordo com Ramalho, Nuñes e Gauthier, torna-se relevante a conscientização e o 

debate das certezas e incertezas dos processos formativos e da realidade que esse 

profissional terá que enfrentar. Esse enfrentamento da formação continuada é 

narrado em um dos fragmentos da entrevista da professora PC ao contar que ”[...] o 

Adicional já não estava mais contemplando, e aí eu fiz Biologia na FTC”. Além da segunda 

licenciatura, as narradoras continuaram participando de mais cursos de formação em 

sua carreira docente, em uma perspectiva de formação continuada em seu percurso 

profissional. 

Ao cursar uma segunda licenciatura, a intenção das professoras foi a de se 

assentar em uma única disciplina do currículo, ciências ou biologia, entretanto, além 

de não acontecer como almejado, não houve, também, um reconhecimento salarial 

pelos gestores na conclusão de mais um curso superior. 

O início da carreira docente das colaboradoras da pesquisa foi impregnado de 

subjetividade, de uma identidade e de um encontro com a profissão professor, ao 

mesmo tempo de um desânimo quanto ao desinteresse dos governantes no 

reconhecimento de sua segunda licenciatura, uma opção necessária para se assentar 

em uma disciplina, mas cursar mais quatro anos outro curso superior demanda 

tempo, dedicação e estudo. Creio que a valorização da formação contínua do 

profissional de educação deveria se pautar no estatuto do professor. Contudo não há 

referência de incentivo na carreira docente quanto a uma segunda licenciatura nos 

estatutos dos servidores estaduais nem dos municipais da cidade de Guanambi.  

Ao apropriar-me das narrativas das professoras colaboradoras, de como foram 

se constituindo e permanecendo na profissão professor, adiciono, também, as marcas 

e imagens em que vão se instituindo, por meio de experiências formativas e de 
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trabalho. Essa caminhada tem contribuído para a busca da valorização profissional 

na carreira e na melhoria salarial, um acréscimo de conhecimentos e experiências 

compartilhadas com o que a profissão oferece para estar e fazer a educação. 

 

3.2 As experiências formativas: o forjar-se na profissão professor  

 

A educação brasileira, desde sua origem, vinculou-se a um sistema político, 

econômico e social e a um ensino eurocêntrico, reflexo de uma escolarização colonial 

portuguesa. Com a modernização do ensino público, das práticas de educação, com a 

publicação de leis, decretos e reformas no ensino, muito se têm avançado quanto ao 

processo de escolarização no país. O acesso à educação básica e ao ensino superior 

configura-se como indicadores de melhoria na educação.  

Nesse momento que apresento a ideia de “forjar-se na profissão” entendo que 

muitos aspectos já mencionados pelos autores escolhidos se voltam para nos ajudar a 

compreendermos que nos forjamos na profissão, nos inventamos todos os dias em 

nossa relação, em nosso fazer junto a educação. 

As mudanças ocorridas na educação com a formação de professores são 

narradas pelas professoras PS1, PM, PS2 e PC, que abordam as influências e os 

aspectos importantes que as conduziram ao magistério e que contribuíram para a sua 

formação, para sua permanência na profissão. São lembranças de infância, de 

adolescência, de como suas professoras davam aulas, do relacionamento com os 

próprios alunos e colegas e do encantamento com a profissão de seus mestres.  

São lembranças que nos marcam, que nos levam ao tempo passado e que nos 

fazem, hoje, professores de tempo presente e de tempo futuro: 

 

Considerando a memória que é pequena... Uma das coisas que eu lembro, marcante, 

era a competência e segurança de alguns professores, dentro da sala de aula. 

Chamava-me a atenção... E, até hoje eu admiro muito a pessoa que tem isso, não é? 

Competência e segurança no que faz, na área de sua atuação. Encantava-me 

participar de uma aula bem executada.  Aula mal, que era mal planejada, que deixava 

o aluno perceber, essa não me atraía. Mas uma aula bem planejada... [...] podia ser até 

de uma matéria que eu não gostasse, mas se estivesse bem planejada, aí cativava 

minha atenção. Mas tinha alguns professores que chamavam a atenção pela 



142 

 

competência. Tinha segurança dentro dos conteúdos que eles trabalhavam (Excerto 

da entrevista da professora PS1). 

 

[...] Eu me lembro, quando eu era no prezinho. Tinha a tia Joanita, filha de Quena. Ela 

era tão assim! Tão linda! Antes de eu entrar, quando criança, nas brincadeiras, eu já 

era professora. Eu não me enxergo sendo outra coisa. Ser outra coisa? Eu não sei o 

que seria! Eu lembro, era apaixonada por Tia Joanita. [...] ela tinha um carinho todo 

especial, marcava. E, eu ficava assim... Eu quero ser professora! Ela chegava na mesa. 

Pegava na mão pra ajudar a escrever. Ela era tão alegre! Sorridente. Tratava a gente 

tão bem! Eu me espelho muito nela. Eu acho muito importante a maneira do 

professor chegar no aluno. Sabe! O carinho... Eu tinha tanta confiança nela! Tudo o 

que eu precisava na escola, era com ela que eu falava. Eu tinha aquela confiança de 

falar com ela. Porque ela ia me ouvir, ela ia me ajudar. Ia me proteger, ela ia me 

defender! Ela foi, assim, uma das pessoas que mais me influenciou na minha 

formação como profissional (Excerto da entrevista da professora PM). 

 

Olha! As lembranças que eu tenho assim, em mente, era a construção dos materiais 

pedagógicos. A gente construía flanelogravura, a gente construía flanelógrafos9. A 

gente levava material concreto. Então, isso ficou na lembrança. E nossos alunos 

aprendiam com aquilo. Isso ficou muito marcado, assim, na mente (Excerto da 

entrevista da professora PS2). 

 

Olha! As lembranças foram no sentido assim, a dedicação dos meus professores, não 

é? E aí peguei esse amor por essa profissão. [...] tendo como incentivo a vivência com 

os meus professores (Excerto da entrevista da professora PC). 

 

As colaboradoras PS1, PM e PC citam as influências deixadas pelas 

professoras, desde criança como a relação positiva de vivência de carinho, de 

dedicação, a afeição entre professor-aluno. A professora PS2 se lembra da construção 

de materiais pedagógicos.  

Palavras como confiança, competência, construção, dedicação, segurança e 

aulas bem planejadas são marcas positivas deixadas pelos professores que as 

colaboradoras narram, lembrando-se de seu tempo de escola e como alunas. Esses 

aspectos nos reportam aos saberes docentes que alicerçam a profissão professor, 

defendidos por Tardif (2002), Gil Pérez e Carvalho (2000), Oliveira (2006b). Sobre o 

                                                           
9 Quadro revestido a feltro ou flanela, usado para nele se fixarem figuras, geralmente com velcro. 
Dicionário Priberam. 2014. Disponível em: <http://www.priberam.pt/dlpo/flanel%C3%B3grafo>. 
Acesso em: 17 ago. 2014. 

http://www.priberam.pt/dlpo/flanel%C3%B3grafo
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saber dos professores, Tardif (2002, p. 11) afirma que “está relacionado com a pessoa 

e a identidade deles, com sua experiência de vida e com sua história profissional, 

com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares 

na escola, etc.”. 

Os saberes da profissão professor são consolidados em nossas trajetórias 

profissionais e incorporados às práticas de formação. Oliveira (2006b) enfatizam 

sobre a importância desses saberes docentes experienciais que são construídos na 

prática docente e sua importância na formação do professor, que acontece em 

diferentes espaços no movimento de profissionalização docente. 

Saberes que vamos construindo em nosso dia a dia de ser e estar na profissão 

professor, compartilhando conhecimentos em vários espaços em que exercemos a 

nossa docência. Esses saberes se ampliam na relação com os nossos pares, na 

participação em congressos, seminários, na relação com os nossos alunos, com os 

nossos professores e em todos os momentos de estar com o outro.  

Nesse processo de reflexão, nos relatos de experiências que as professoras 

julgam importantes sobre a aprendizagem no início do magistério, na função de 

aluna, de escola pública, apresento suas narrativas sobre o que aprenderam: 

 

O que eu aprendi no curso de magistério, que julgo que foi importante, a partir da 

didática pedagógica: o planejamento detalhadamente cobrado, nos mínimos detalhes. 

Foi bom. Foi difícil ter aprendido, mas foi bom! Buscava recursos para seduzir os 

alunos. A gente era incentivada a produzir coisas novas, coisas diferentes, jogos, que 

envolvessem os alunos, não é? Isso também foram coisas boas, que a gente aprendeu. 

Objetivos claros, que tinham que ser bem definidos, também era muito cobrado. 

Critério bem estabelecido, para saber onde você queria chegar: quando, como, os 

caminhos. Então, o planejamento é o que chamava mais a atenção, que ficou mais 

marcado, porque era muito cobrado. Nos seus detalhes todos, de esquema, de 

montagem, de escrita, de planejamento. Era mais cobrado. Na época do magistério, 

no estágio. O que mais me chamou atenção, no [...] curso de ciências biológicas, [...] 

foi o desenvolvimento de experimentos em laboratório, que no curso de pedagogia 

teve, mas foi em menor quantidade, não é? Foi insuficiente para especializar na área. 

Então o que chamou mais minha atenção foi isso. Foram as aulas em laboratório, no 

campo, as pesquisas. Isso aí foi legal, contribuiu mais (Excerto da entrevista da 

professora PS1). 
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Acho que tia Joanita foi, assim, muito marcante em minha vida. E marcou até 

profissionalmente. Eu sempre me lembro dela. Eu acho, para mim, ela é um exemplo 

de professora. Dona Helena Amaral também, eu tenho como um exemplo de 

professora, professora demais na minha vida profissional. Eu tive muita sorte. Eu tive 

professoras boas. Muitos professores bons na minha vida (Excerto da entrevista da 

professora PM). 

 

O que eu julgo mais importante é encontrar com meus ex-alunos. Trabalhando num 

emprego bom. E falar comigo. – Oh! Professora, eu trabalho aqui.   E, às vezes, a gente 

vai ao banco e encontra com aquelas pessoas que foram alunos da gente.  E fala com 

toda a satisfação. – Professora, eu estou trabalhado aqui, eu passei no concurso, não 

é? Aí, eu fico assim lisonjeada, eu fico muito satisfeita. Porque eu vi que houve fruto 

do meu trabalho. Isso me gratifica muito. 

O que me levou a ser professora, é que eu tinha uma professora que chamava Emília. 

E ela, na hora de corrigir as tarefas, ela sempre pegava o caderno e falava assim: 

Edna, copie no quadro para mim as respostas. E aí eu tinha aquela letrinha 

redondinha e caprichada e copiava, e copiava. Às vezes eu copiava os assuntos. E aí 

eu fui me gratificando com aquilo. Aquilo me chamou a atenção. Eu gostava de 

escrever no quadro. A partir daí, [...] eu brincava de escolinha em casa, eu corrigia 

caderno de aluno, eu fazia chamada, eu copiava. Às vezes, com carvão na tábua, 

quando não tinha pedaços de giz mesmo. E isso aí foi me estimulando, entendeu? 

Isso foi na fase da infância. Aí, quando eu fiquei adolescente que chegou o momento 

mesmo de escolher, eu já não queria ser mais ser “professora”. Eu fiz por falta de 

opção mesmo (Excerto da entrevista da professora PS2). 

 

Eu acredito que seja, assim, estar sempre buscando, não é? A gente tem que estar 

sempre aprimorando, porque nós lidamos com seres humanos. Então, é a profissão 

que você tem que está sempre inovando. Eu acho que isso é o que me marca mais. Eu 

não paro! Então eu estou sempre buscando novidades! Eu estou levando pra minha 

atuação! (Excerto da entrevista da professora PC). 

 

Nas narrativas das professoras, as suas singularidades são evidenciadas ao 

definir a importância da formação profissional, do relacionamento com a escola, com 

os professores e com os alunos. Enquanto a professora PS1 evidencia a relevância do 

planejamento, da pesquisa de campo e do experimento em laboratório, a professora 

PM cita suas professoras de infância e do Ensino Médio como referências para sua 

decisão na escolha de sua profissão. A professora PS2 relata sobre os resultados do 

reconhecimento de seu trabalho pelos seus ex-alunos. Lembra-se também, da 

influência de seus professores, desde a infância, que reflete em sua carreira docente. 
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A professora PC considera o aprimoramento em sua formação e no seu 

desenvolvimento profissional. Essas singularidades refletem na formação dos 

professores, na construção da profissão, na concepção docente, que envolvem as 

dimensões pessoais e profissionais, a carreira e os percursos formativos, defendidos 

por Nóvoa (2007), Diniz-Pereira (2007), Krasilchik (1987), Gatti, B. (2013), entre 

outros.  

Mesmo com toda essa influência que contribuiu para a decisão de se tornar 

professoras em suas narrativas, as professoras PM e PC já tinham uma decisão 

formada sobre o que queriam seguir em suas carreiras. As professoras PS1 e PS2 não 

tiveram opção por outra carreira que almejavam, decidindo-se dedicar à profissão 

professor. Também me adequo a esse direcionamento para a profissão professor, 

contada no início desse trabalho.  

Acredito, conforme as narrativas das professoras, que tendo, inicialmente, 

uma vontade de me formar, tanto quanto as professoras PS1 e PS2, em outra área do 

conhecimento, ao nos dedicarmos à profissão docente, a nossa responsabilidade e a 

busca de mais formação e de conhecimentos estiveram sempre presentes em nossas 

carreiras docentes, forjando-nos professoras de ciências e de biologia.  

 Dessa forma, a vida de professores de ciências nas escolas de educação básica 

é evidenciada pelas narradoras, como os processos de estudo, pesquisa, leitura e as 

dificuldades com a profissão em seu espaço de formação:  

 

Na escola de educação básica, a vida do professor é de muito estudo, de pesquisas, de 

leitura. Com pouco material disponível para experimentos, com laboratório 

enferrujado na escola (risos). A dificuldade é tentar seduzir o aluno com o que tem, 

não é? Esses recursos que hoje... É, tem pensado que é importante ter a tecnologia em 

parceria dentro da sala de aula, porque o aluno vive no mundo tecnológico. Eu acho 

que esses recursos é que é uma grande dificuldade para a escola pública estadual. 

Pelo menos não conheci a realidade da municipal.  Mas na escola estadual, é precária, 

pode dizer que não tem. Os recursos tecnológicos para ajudar o professor a despertar 

o interesse do aluno, ao conhecimento, ser mais enriquecido. Com todas as vantagens 

que ele traz. É... essas são deficiências e dificuldades da vida do professor de ciências 

nas escolas de educação (Excerto da entrevista da professora PS1). 
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As narrativas da professora PS1 traduzem sua inquietação quanto às 

dificuldades e aos desdobramentos que tem de fazer para seduzir os alunos com os 

poucos recursos disponíveis na escola. A carência de material para experimentos no 

laboratório de ciências e a precária condição dos recursos tecnológicos a professora 

PS1 considera como deficiências que dificultam a vida do professor de ciências.  

Essa situação vem salientar o que Krasilchik (1987) denuncia sobre os 

obstáculos que os professores enfrentam em sua formação e que influenciam 

negativamente no ensino de ciências, como a preparação deficiente dos professores, a 

falta de laboratório nas escolas, a carência de equipamento e de material para as 

aulas práticas e a sobrecarga dos professores no desempenho de suas atividades 

docentes. 

A professora PM também reforça as dificuldades que vêm passando os 

professores de ciências para promover uma boa aula, que desperte o interesse do 

aluno. Cita a falta de coordenadores para dar suporte ao professor de ciências em seu 

planejamento e que, mesmo tendo alguns materiais, ainda sente a necessidade de 

mais recursos tecnológicos disponíveis na escola. 

 

[...] A educação no Brasil inteiro está muito difícil. [...] O governo não dá um apoio, 

[...] no município, em nosso trabalho, não é? No caso, eu trabalho, eu sou professora 

municipal de ensino. Guanambi já avançou muito, de quando eu comecei até agora. 

Mas ainda falta muito. [...] Nossas Atividades Complementares (ACs) eram feitos, no 

Centro de Treinamento Pedagógico (Cetep). Tinham coordenadores, mas hoje não 

tem mais. Material, tem material, mas falta o laboratório. Tem a escola, tem o giz tem 

o quadro, e o pincel. Tem um retroprojetor, tem o computador, tem uma coisa, tem 

outra. Mas assim... O tempo é muito corrido, o tempo é muito curto. Muitas vezes, 

também, eu preparo as minhas aulas, mas, na maioria das vezes, o professor não está 

tendo mais oportunidade de falar em sala de aula. Os alunos não deixam! Os alunos 

não deixam o professor trabalhar mais. A maioria não tem mais interesse de puxar do 

professor. Porque o professor tem para levar algo pra eles. [...] Eu acho que tudo pode 

ser mudado. O ser humano, ele pode ser mudado. [...] Eu acho que está uma grande 

dificuldade. O trabalho em si, o professor de forma geral, inclusive o de ciências... 

está difícil, muito difícil. As escolas municipais poderiam ter um laboratório, não é? 

Poderia ter uma assistência maior. É... Eu acho que é por aí.  

Os alunos, hoje, eu percebo, assim, eles são vítimas do sistema, no geral. A família, 

quando você vai vê quem é o pai, quem é a mãe. Minha clientela é de um lugar de 

baixa renda. É, a questão socioeconômica, onde a maioria se encontra em contato 

com..., digamos assim, com a criminalidade. São muitos esforços... a criminalidade, a 
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droga, a prostituição, a pobreza, entendeu?  E essa bolsa escola, e essa bolsa família, 

também,... Eles acomodaram. Eu falo com eles, eu falo: gente! Vocês estão 

menosprezando e subestimando a capacidade e a inteligência de vocês! Com cento e 

poucos reais, isso não vai sempre, uma hora isso vai acabar! A bolsa escola, a bolsa 

família... Muitos não trabalham mais.  - Vivem aí brincando, sentados nas portas, 

namorando, uma maioria, prostituindo. Os meninos fazendo coisas erradas, muito 

contato com drogas. Aí eu acho que tudo isso acarreta o desinteresse. Não precisam 

estudar, não precisam trabalhar! Tem a bolsa escola, é... o governo vai dar! Eu acho 

que isso aí acomodou demais! É o meu ponto de vista. Acomodou demais! [...] 

quando você conhece quem é pai, quem é a mãe. Muitas vezes o pai está na 

criminalidade, a mãe é prostituta. Uma maioria não conhece o pai. A grande maioria 

é criada pelas avós, senhoras idosas, que eles não obedecem, não têm limites, soltos 

na rua... Contato com coisas ruins, pessoas ruins, ambientes ruins, já moram no lugar 

onde, assim, uma baixa renda, o que não justifica, mas uma coisa leva a outra, não é? 

É difícil! (Excerto da entrevista da professora PM). 

  

Sobre os problemas evidenciados pela professora PM na escola com o aluno, 

ancoro em Nóvoa (2007, p. 17), sobre a construção dos processos identitários dos 

professores com a profissão, com o dia a dia de se tornar professor, de enfrentar as 

dificuldades de ensino, de pesquisa e de organização institucional, que “passa pela 

capacidade de exercermos com autonomia a nossa atividade” e incentiva a 

elaboração de novas propostas sobre a formação de professores.  

A professora PS2, em sua narrativa, considera fascinante a vida de professores 

de ciências na educação básica e trata do esforço do professor para preparar uma boa 

aula e utilizar os recursos disponíveis que os alunos usam em seu dia a dia: 

 

Olha, tem sido fascinante. [...] a gente tem que desdobrar para preparar um bom 

material, para incentivar o nosso aluno, porque as tecnologias estão aí. Eles não dão 

muita importância no que a gente fala. Porque eles já vêm com uma bagagem, não é? 

Já estão informados de tudo. O que passa aqui na escola não tem tanto interesse para 

eles. Então, o professor de Ciências, ele tem que desdobrar, ele tem que procurar. 

Fazer uma aula mais motivada, que chame mais a atenção, que seja de interesse dele. 

Porque se a gente for pra sala e não levar o que ele está interessado, não dá ousadia. 

Por exemplo: se for falar de tecnologia, tem que trazer o WhatsApp, tem que trazer o 

Facebook, tem que trazer muita coisa assim, pra eles ficarem fascinados, que é da 

vivência deles, que está acontecendo na vida deles. Então, não adianta, não é? A gente 

falar de tecnologia, de não colocar o que eles praticam. É porque eles estão muito 

cheios de recursos, de informações. E o que passam dentro da escola para eles não 

tem muito valor assim. Eles não importam. Aí todo mundo participa, tem novidades. 
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Vai aparecendo, não é? Aí a aula fica mais rica. Fica mais atraente pra eles. E, a gente 

consegue chegar até o conteúdo (Excerto da entrevista da professora PS2). 

 

Nesse desdobramento de preparação de aulas, de incentivar e motivar os 

alunos a participarem de aulas que lhes interessam, Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2009, p. 36) concordam sobre o desafio dos professores “de incorporar 

à prática docente e aos programas de ensino os conhecimentos de ciência e tecnologia 

relevantes para a formação cultural dos alunos, sejam os mais tradicionais, sejam os 

mais recentes e desequilibrantes”. 

Essa preocupação em dar boas aulas e em procurar formas atrativas de 

prender a atenção dos alunos são processos de investigação que buscamos em nosso 

espaço de formação, por meio da relação e da troca de conhecimentos com os 

colegas.  

Em sua narrativa, a professora PC traduz a sua interação e relacionamento 

com os demais professores da escola onde trabalha: 

 

Olha, nossa relação é muito boa! [...] acontece uma troca de experiências muito 

grande. Não só da nossa área, mas também com as demais, não é? A gente costuma 

fazer um trabalho interdisciplinar. Mas onde eu tenho mais ligação são com os 

professores de ciências. Nosso planejamento, aqui no Rômulo Almeida acontece toda 

sexta-feira. A gente senta, a gente discute, troca experiências. Aqui no Rômulo eu 

estou lotada desde 2011, mas comecei a atuar em 2013. No município, desde 98. Eu fiz 

o concurso porque eu tinha o Adicional de Ciências (Excerto da entrevista da 

professora PC). 

 

Segundo a professora PC “[...] Nossas Atividades Complementares - AC, eram 

feitos, no Centro de Treinamento Pedagógico (Cetep). Tinha coordenadores, mas hoje não tem 

mais” (Excerto da entrevista da professora PC). 

As colaboradoras, ao narrarem sobre as dificuldades que enfrentam no 

exercício da docência, o planejamento coletivo em que participavam no Cetep e as 

experiências vivenciadas no dia a dia da escola, nos referenciam ao que Souza, E. 

(2004, p. 162) elucida sobre o saber da experiência e o conhecimento. Corroboro o 

autor ao afirmar que “o saber da experiência articula-se numa relação dialética entre 

o conhecimento e a vida humana. É um saber singular subjetivo, pessoal finito e 
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particular ao indivíduo e ao coletivo em seus acontecimentos”. Esses acontecimentos 

e experiências vividas por cada sujeito, de forma individual/coletiva são 

aprendizagens narradas pelos participantes da pesquisa. “Emerge daí a necessidade 

de compreender com base na abordagem experiencial das narrativas (auto) 

biográficas o papel estabelecido à formação do sujeito aprendente, [...]” (SOUZA, E., 

2004, p. 162), formação e experiências que as professoras narram por meio de suas 

histórias de vida, os problemas vivenciados em nossa profissão docente. 

Conforme Souza, E. (2004, p. 168), o cotidiano humano é marcado por 

acontecimentos, “pela troca de experiências, pelas narrativas que ouvimos e que 

falamos, pelas formas como contamos nossas histórias vividas”, histórias vividas no 

contexto sócio-histórico, nas escolas em que nós, professores, trabalhamos, no dia a 

dia de ser professor. 

Palavras como carência de material para experimento em laboratório, para 

preparação de aula, de recursos tecnológicos, a difícil tarefa de ensinar, de ter tempo 

para planejar são citados pelas colaboradoras PS1, PM e PS2. A professora PC 

menciona as atividades interdisciplinares que ocorrem em sua escola, o 

relacionamento de cumplicidade entre os colegas, a troca de experiências. Conforme 

as narrativas das colaboradoras, enquanto que na escola estadual existe laboratório, 

mas ela carece de recursos tecnológicos atualizados, nas escolas municipais existem 

esses recursos em espaços impróprios, necessitando de laboratórios de ciências, de 

um espaço físico específico para estudo, observação e experimentos biológicos. 

Todas essas dificuldades vivenciadas pelas colaboradoras são momentos de 

tensão em nossa profissão, de querermos mais, de sabermos mais, de promovermos 

mais, de buscar mais novidades que despertem no aluno o gosto pela escola, pelo 

estudo, pelo ensino e pelas atividades pedagógicas; de termos mais novidades na 

escola, de ter acesso a mais recursos educacionais, às redes sociais, pois os alunos 

vivem em um mundo tecnológico fora do espaço escolar. Temos a pretensão de que 

na escola esses acessos sejam possíveis de prender a atenção dos alunos no cotidiano 

escolar. 

Nessa trajetória de estudantes e professoras, a escolha da profissão foi 

motivada, segundo as narradoras, por influências diversas ao exercerem a docência. 
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Para as professoras PS1 e PS2, a interferência da família foi crucial para cursar 

o magistério. Segundo as narradoras: 

 

Eu não escolhi essa profissão (risos). Meus pais não me permitiram estudar fora. 

Então, eu fiz o curso que era o melhor da época, era o magistério. Fiz o magistério. 

Chegou para Guanambi a faculdade de pedagogia. Então fiz pedagogia (risos). Na 

verdade eu não escolhi nada. A vida que me escolheu essa profissão. As ciências 

biológicas fui eu que escolhi. Como o curso de pedagogia não especializa professor 

para nenhuma matéria, então eu ficava com português, história, geografia, relações 

humanas, religião, não sei o quê. Eu não aguentava mais preparar tantas coisas 

diferentes. Então eu resolvi fazer Biologia, quando mudei de escola e peguei ciências. 

Comecei a estudar ciências. E apaixonei por ciências. Na verdade, eu gostaria de ter 

feito medicina. Tem alguma coisa a ver, então foi o que me encantou, por isso fiz 

ciências biológicas. Na verdade, [...] eu nem terminei o curso tão satisfeita! Porque o 

que eu queria mesmo era medicina, não é? (risos) (Excerto da entrevista da professora 

PS1). 

 

O motivo que levou foi à questão de ser motivada, assim, para escrever no quadro. 

Responder tarefa. A professora me elogiava muito. - Faz minha professorinha. Aí eu 

fui ficando assim. Então, eu gostava daquilo ali. Mas na verdade, na hora mesmo de 

fazer o magistério [...] eu já queria outra coisa. Só que aqui na região, naquela época, 

não tinha opção, acabei ficando com o magistério. Eu queria partir para o lado de 

dança, de música, sabe! Mas meu pessoal não tinha condição. E para eu sair ficava 

difícil. Também eu fiz porque na época era mais fácil para a gente, a questão 

magistério, não é? Mas hoje eu gosto muito! Na época foi assim, mas hoje eu gosto. 

Foi o caminho mais fácil. Por que eu sabia que depois que eu fizesse o magistério, eu 

fazia o concurso, foi assim que aconteceu. Até que entrei. Foi esse o motivo (Excerto 

da entrevista da professora PS2). 

 

Em sua trajetória docente, as professoras PS1 e PS2 passaram por uma crise de 

identidade profissional (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003), mas ainda 

continuam na profissão, se identificando, com o tempo, com a disciplina. Segundo 

Nóvoa (1999, p. 14), o atravessamento “por um período de crise, isto é, de tomadas 

de decisões”, é fundamental para o futuro dos professores e para sua adesão à 

profissão.  

A escolha da profissão não foi uma opção para a professora PS1 nem para a 

professora PS2 – enquanto a família da professora PS1 tinha mais condições 

financeiras de arcar com os seus estudos, já que ela almejava cursar medicina, a 
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professora PS2, proveniente de família de menos recursos, não poderia realizar o seu 

sonho de ser dançarina, de trabalhar com música. 

O magistério foi o caminho mais fácil para o emprego. Ensinar ciências 

motivou a professora PS1 a trabalhar com a área que envolvia a saúde; para a 

professora PS2, o gosto pelo ensino de ciências foi acontecendo com o exercício da 

profissão. Na condição de pesquisadora, vou descobrindo as nossas afinidades: 

também queria cursar medicina e ensinar ciências, quer envolvia a área do 

conhecimento com que simpatizava. E nesse ensinar, aprendemos a gostar do que 

exercemos, com respeito à individualidade e à subjetividade de cada um. 

Pensando na falta de opção das professoras PS1 e PS2, ao fazer uma incursão 

na história, Villela (2011, p. 119) nos vem à memória, já que, desde a escola normal, o 

magistério incidiu sobre a formação profissional, e esta formação passou a ser um 

caminho para “o acesso a um trabalho digno e remunerado” no processo de 

feminização. Para além da remuneração, para Brzezinski (2002, p. 9), a identidade 

docente vem sendo construída, individual ou coletivamente, no percurso da história 

da educação e as políticas educacionais, propostas pelo Estado, vêm “de encontro ao 

reconhecimento social e econômico” na carreira docente. 

Em contrapartida, as professoras PM e PC afirmam sua paixão pela profissão 

de serem professoras em seus relatos: 

 

Sempre fui muito apaixonada pelo magistério. Eu não sei o que seria se eu não fosse 

professora! Nunca me passou pela minha cabeça (não ser professora). Antes de entrar 

na escola eu já era professora das minhas primas, das minhas vizinhas. A gente 

brincava de casinha, brincava de escolinha. E eu era sempre professora. Então é 

paixão mesmo! (Excerto da entrevista da professora PM). 

 

Eu sempre gostei muito dessa profissão. E motivada pela atuação dos meus 

professores, principalmente de minha professora da 1ª série, que era a professora 

Maria Carneiro, lá de Tanque Novo. Chamava tia Lia, (1ª série) do Ensino 

Fundamental. Aquele jeito meigo, aquele jeito assim, de tratar as crianças, com tanto 

carinho, e eu me apaixonei. Eu sei que é difícil, é uma profissão difícil, mas me 

apaixonei por causa do trabalho da minha professora! Já queria ser professora, não 

queria ser outra coisa! (Excerto da entrevista da professora PC). 
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A paixão pela profissão vem desde a infância, relatam as professoras PM e PC. 

A imagem de professora do ensino fundamental levou-as a decidir pela profissão. O 

tratamento de suas professoras para com as crianças motivou as professoras PC e PM 

a seguirem e continuarem no exercício da docência. As professoras PC e PM 

consideram difícil o trabalho docente, mas não sabem o que seria se não fossem 

professoras.  

Para Arroyo (2004, p. 9), “trabalhar com a educação é tratar de um dos ofícios 

mais perenes da formação da espécie humana”. Arroyo faz uma referência às 

imagens de mestre e ao magistério, “onde se cruzam muitas histórias de vidas tão 

diversas e tão próximas. Um espaço de múltiplas expressões. Reascendem nossa 

memória e nossa identidade” (ARROYO, 2004, p. 14). 

Essa compreensão de nosso ofício de ser professores e das imagens de nossos 

mestres nos propicia a construção de nossa própria imagem, construída nas 

referências de nossos professores no decorrer do período de nossa escolarização, de 

nossos momentos de alunos e de docentes, imagens fundamentais na permanência e 

no exercício de nossa profissão. 

No diálogo com as colaboradoras, sobre suas experiências de trabalho 

docente, contributos importantes em sua formação e saberes, “na busca de uma 

identidade para a docência profissional” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003, 

p. 10), cada uma apresenta, por meio de suas narrativas, esse início de pensar a sua 

primeira experiência como professora. 

A professora PS1 relata que foi na igreja sua primeira experiência de trabalho 

docente, quando estava cursando o magistério. Para isso, ela participou de um curso 

preparatório, promovido pela igreja que ela frequentava: 

 

[...] eu já trabalhava na igreja como professora de crianças. Foi uma experiência muito 

boa, porque eram algumas turmas, todas pequenas. E é uma entidade que tem 

interesse de investir, de investir tanto em recursos quanto na formação da pessoa 

para trabalhar com crianças. Minha primeira experiência foi lá. Foi muito, muito boa. 

Na época que tomei curso. Quando? Moça! Se está no ensino médio! Lá quando eu 

tinha uns quinze anos. Faz as contas (risos). Foi em 1987, por aí, mais ou menos por 

aí. Foi a minha primeira experiência com alunos (Excerto da entrevista  da professora 

PS1). 
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Nesse transcurso da carreira docente, a lembrança de sua primeira experiência 

fica marcada, pois o fato de a igreja investir na educação proporcionou uma boa 

experiência para a professora PS1. A valorização da formação e do acesso aos 

recursos foram contribuições importantes para se interessar pela educação. 

Conforme Oliveira, V. (2000, p. 21), “o trabalho de reconstrução de si mesmo e dos 

repertórios da profissão tende a definir o lugar social do professor e suas relações 

com os outros”. Esse lugar social iniciou-se na igreja, ampliou para outros lugares, 

para outras escolas em que a professora PS1 exerceu e ainda exerce a profissão de 

professora, lugares guardados de lembranças que fizeram da professora PS1 o que 

ela é hoje, sempre na perspectiva de ser cada dia melhor em sua profissão. Esse ser 

melhor como professora possibilita um ensino em que acontece a interação professor-

aluno, expectativa que almejamos em nossa docência, uma busca perene em nosso 

processo de formação e de vivência educativa. 

A professora PM aponta sua primeira experiência como professora, que 

começou desde a Educação Infantil: 

 

Quatro anos, cinco anos de idade já era professora nas brincadeiras! Eu quase não 

brinquei de casinha! Brinquei de escola, de professora. O meu primeiro contato foi 

isso, muito cedo. Fazia os caderninhos, quando comecei a escrever. Eu tinha loucura 

para aprender ler e escrever, a fazer cadernos, a fazer tarefinhas. Eu passava para 

meus alunos nas brincadeiras em casa (Excerto da entrevista da professora PM). 

 

Esse sentimento de ser professora desde cedo, o contato com a escola, com 

materiais didáticos, com a escrita, as brincadeiras e inserção do ato de aprender, de 

ensinar de ser professora, todo esse movimento contribuiu para a professora PM 

continuar no magistério. Para Arroyo (2004, p. 14), revisitar o magistério é reviver 

lembranças, “reencontros com nossos percursos profissional e humano”. 

Arroyo (2004) manifesta sobre as reconstruções de nossa imagem, do 

cruzamento de nossas histórias de vida com diversas outras histórias. E nessa 

memória coletiva que carrega os trajetos recentes de sua trajetória, a colaboradora 
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PS2 narra que sua primeira experiência que a motivou a ser professora de ciências do 

ensino fundamental foi em uma sala do Mobral10: 

 

Então, a minha primeira experiência eu tive em uma sala de Mobral. Uma que meus 

alunos eram pessoas de idade. E eu era, assim, pequena e nova. Podiam ser meus 

avôs, não é? Eu achava uma graça quando eles falavam assim: - Oh professora, a 

senhora (risos). Aí eu começava a dar risada, porque eu nunca tinha sido chamada de 

senhora. E, eles sendo idosos. E aí, eu pequena no meio de todo mundo ali. - Oh 

professora, e a senhora pode corrigir, e a senhora pode tomar a lição. E eu tinha 

paciência de ensinar um por um. E foi em uma sala de aula de alfabetização no 

Mobral. Então ficou marcado também.  

Eu lembro das pessoas, a fisionomia de cada um. Naquele tempo, em 1985, que eu 

comecei. Aí, (risos) eu dava muita risada. Inclusive tem uma passagem tão engraçada 

que a gente estava trabalhando os órgãos genitais. E aí teve uma senhora que apagou 

no livro, a figura da vagina. Apagou tudo e só ficou o buraco (risos).  E toda vez que 

eu passava perto ela, estava com a mão em cima daquele buraco lá (risos). Aí eu falei 

– Oh, dona Maria, porque que a senhora fica só tapando. Isso aí é uma parte de nosso 

corpo. É como se fosso o nosso braço, a nossa perna, a nossa orelha. A gente tem que 

conhecer também. Aí eu passei a mão dela e estava o buraco (risos). Agora ficou pior, 

a senhora foi apagar, rasgou (risos), mas eu ri. Então eram pessoas assim, que tinham 

vergonha de certas coisas, não é? Pra eles era o fim do mundo, ensinar os órgãos 

genitais pra eles, não é? E pra mim era natural. Porque eu adolescente, e eles já tudo 

idosos. Mas, eu tenho, assim, essa lembrança.  

Eu comecei, eu acho que eu tinha 16 anos. Eu não era formada ainda não, mas a gente 

fazia uma seleção, naquela época. Eu estava fazendo, parece que era segundo 

magistério, e aí eu passei na seleção e fui chamada para trabalhar, porque eu estava 

precisando. Então, eu tinha na sala de aula 25 alunos com mais idade.  

Primeiro eu comecei no Laert Ribeiro (Escola). Aí depois teve um problema lá de 

reforma em uma parte. Tinha uma sala grande em casa e eu convidei meus alunos 

para ficarem lá, e nós terminamos lá. Foi muito bom. Maria Elvira me observava, 

Maria Cleide/Gozinha também me observava. Um dia Maria Elvira chegou lá no 

Laert. Não tinha energia na época não. Era... aqueles lampiões, sabe! Aí ela viu que 

estava fraco. Aí eu subi. Botei uma cadeira em cima da mesa, subi, fui consertar, e tal. 

E no relatório ela colocou o interesse, em não deixar os alunos sem aula. O interesse 

para clarear a sala, para que meus alunos ficassem. Então, naquela época eu era muito 

estripulenta. Eu fazia muita estripulia. Naquela época, não é? E eu achava muita 

graça, que eles... Eles me respeitavam. Menina! Era um silêncio na minha turma. 

Tinha 25 alunos tudo de idade. Gostava muito. Aquilo me marcou (risos) (Excerto da 

entrevista da professora PS2). 

 

                                                           
10Movimento Brasileiro de Alfabetização, criado pela Lei nº 5.379, de 15 de dezembro de 1967, para 
alfabetizar adultos. Disponível em: <http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb10a.htm>. Acesso em: 
18 ago. 2014. 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb10a.htm
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Ao relatar as lembranças de sua primeira experiência, a professora PS2 

descreve o ambiente que enfrentou para dar aulas, para adultos; as dificuldades da 

falta de material básico para o funcionamento, no noturno, das aulas; o seu esforço 

em proporcionar um ambiente mais agradável para seus alunos. Esse relato, segundo 

Oliveira, V. (2000, p. 14) propicia “revisitar o passado, através do trabalho de 

memória, permite ao professor um exercício de desconstrução das imagens 

instituídas socialmente, com relação à docência”. Na narrativa da professora PS2, ela 

sorria, muitas vezes, das lembranças de seu percurso formativo. Esses 

acontecimentos lembram-me dos escritos de Arroyo (2004), ao salientar que 

“guardamos em nós o mestre que tantos foram. Podemos modernizá-los, mas nunca 

deixamos de sê-lo. Para reencontrá-lo, lembrar é preciso”. Para Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2009. p. 33), o desafio de ensinar ciências naturais incide diretamente 

nos cursos de formação inicial e continuada de professores e que “o conhecimento 

disponível, oriundo de pesquisas em Educação e em ensino de Ciências, acena para a 

necessidade de mudanças, às vezes, bruscas na atuação do professor nessa área”.   

Percebe-se, nas lembranças, da narradora PS2, que, para ela, aluna de 

magistério e professora de Mobral, não havia cursos de formação, mas criatividade e 

simplicidade, em sua subjetividade, uma grande vontade de dar aula a pessoas mais 

velhas, de todas as idades, que tinham um modo de vida, de pensar as coisas, 

diferente. Essas lembranças de escolas em que exercemos a nossa profissão nos fazem 

pensar sobre o que construímos em nossa vida, o que aprendemos, o que fica nessa 

caminhada de professor de educação básica. São lembranças de uma vida em que 

vamos construindo nossa identidade pessoal e profissional. 

Em sua narração, a professora PC apresenta a sua primeira experiência como 

professora, no estado de Rondônia, Região Norte do Brasil, distante de sua terra 

natal, Tanque Novo, Bahia, e as tentativas de promover uma educação para alunos 

que não tinham perspectivas, naquela época, de acesso a uma escola, alunos que 

pertenciam a uma comunidade localizada perto de sua residência: 

 

Foi no estado de Rondônia, no ano de 1985.  Essa escola da zona rural, Escola 

Municipal Guilherme de Almeida. Lá em Rondônia, quando eu mudei de Guanambi 

pra Rondônia... Em 85, [...]. Meu esposo, ele comprou um terreno, um sítio, num, num 
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município chamado Ouro Preto do Oeste. E, quando fui conhecer esse terreno, eu 

percebi que tinham muitas crianças e, que não havia nenhuma escola nesse local, 

então eu resolvi, não é? Investi nisso aí. Fui, conversei com os pais. Na época, eu fiz 

uma lista com 56 alunos, prováveis alunos. Fui até a Secretaria Municipal de Ouro 

Preto do Oeste, levei essa lista com assinatura dos pais, e fui contratada 

imediatamente. E aí, com a ajuda dos pais construímos uma escola, pau a pique, Eles 

fizeram a escola, os bancos, e aí eu comecei trabalhando um turno só. 56 meninos. 

Numa sala só. Todas as séries, multisseriadas. [...] Diferentes faixa etárias, só que (os 

alunos) variava de 7 a 14, 15 anos.  

Eu fui até o Secretário, conversei, e ele me autorizou a desmembrar. Eu fiquei com 1ª 

e 2ª série no turno matutino, 3ª e 4ª no turno vespertino. Como lá em Rondônia 

trabalhava, naquela época, mais professores leigos, então eles acharam, assim, de 

acordo com a minha formação, seria um desperdício eu estar trabalhando na zona 

rural. Olha a mentalidade das pessoas!  

E aí me transferiram da zona rural. Eu trabalhei lá 8 meses, na escola chamada Escola 

Guilherme de Almeida. Fui transferida para Mirante da Serra. Onde eu fiquei um 

ano. Aí prestei concurso para o estado de Rondônia. Passei e fiquei até o ano de 1990, 

maio de 1990, quando retornei pra Guanambi.  

Eu retornei assim, por uma fatalidade que aconteceu na minha família, Infelizmente 

eu perdi meu esposo. E eu com dois filhos pequenos. Um de 7 e outro de 8. Eu achei 

inviável continuar. [...] Foi uma tragédia, meu esposo foi assassinado! Então não tinha 

como eu permanecer lá. Aí eu abandonei tudo e retornei pra minha terra. Lá era de 1ª 

a 4 ª série (Rondônia). É que lá eu comecei no município, prestei concurso e fiquei só 

no Estado. Também de 1ª a 4ª série.  

Aqui em Guanambi, foi que eu cheguei, fui fazer o curso de [...] Adicional de 

Ciências. Logo que eu terminei o adicional, apareceu um concurso da prefeitura. Eu 

prestei concurso, foi quando eu ingressei... Eu ingressei em 1998. Aí eu já comecei 

com ciências (Excerto da entrevista da professora PC). 

 

Diante dos trágicos episódios em sua história de vida, em Rondônia, a 

professora PC retorna para Guanambi, cursa os estudos adicionais de ciências e 

reinicia a sua carreira docente, após aprovação em concurso público municipal. 

Aponta Oliveira, V. (2000, p. 17), que “o acesso ao modo como cada pessoa se forma, 

como a sua subjetividade é produzida, permite-nos conhecer a singularidade de sua 

história, o modo singular como age, reage e interage com os seus contextos.”.  

Nessa perspectiva, Josso (2004) considera as experiências formadoras como 

processo de conhecimento que interage com outras subjetividades e que a formação 

vem agrupar-se “a processos, temporalidade, experiência, aprendizagem, 
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conhecimento e saber-fazer, temática, tensão dialética, consciência, subjetividade, 

identidade” (JOSSO, 2004, p. 38). 

Foram experiências enriquecedoras o fato da professora PC ser responsável 

pela possibilidade dos alunos do povoado, em Rondônia, ter acesso à escola. Ela 

narra sua história com emoção, com um brilho no olhar das conquistas adquiridas, 

de poder dar aulas para aqueles alunos de outro estado diferente do seu. Mas, ao 

mesmo tempo, a professora PC também teve experiências traumáticas, pois, 

enquanto ensinava, seu esposo foi assassinado, deixando-a desamparada, viúva, com 

dois filhos para criar, distante de sua família. Devido ao acontecido, a professora PC 

retorna para sua cidade natal e aí inicia nova jornada de trabalho nas escolas públicas 

municipais de Guanambi, exercendo a sua docência após aprovação em concurso 

público. Esse recomeçar sempre em nossa profissão são marcas que nos fazem mais 

fortes, buscando algo mais, percorrendo novos caminhos e acreditando em nosso 

trabalho docente. 

Em suas primeiras experiências, três colaboradoras começam a ensinar no 

ensino fundamental, em espaços diferenciados: a professora PS1, em uma igreja; a 

professora PS2, em uma escola de Mobral, com jovens e adultos; a professora PC, em 

um espaço na zona rural, com crianças, em Rondônia; enquanto a professora PM, 

desde sua infância, já se sentia professora e exercia a sua função desde o início de sua 

escolarização.  

Essas imagens e recordações reconstruídas possibilitam contar as nossas 

histórias, os nossos desejos de nos situarmos como professores de educação básica. 

As colaboradoras da pesquisa, nesse processo de formação continuada, 

narram que, após a conclusão do curso superior em pedagogia, cursaram uma 

segunda licenciatura, em biologia, fundamentadas na LDB 9394/96, para se aterem a 

uma disciplina do currículo, em ciências ou biologia, na educação básica. Para Diniz-

Pereira (2007), a licenciatura deve ser imprescindível no complexo processo de 

formação do professor, construído durante a própria escolarização docente e 

fundamentado com questões advindas da realidade escolar. 
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Nessa perspectiva, apresento algumas experiências marcantes, positivas e 

negativas, vivenciadas nas trajetórias profissionais das professoras, narradas nesses 

excertos: 

 

Tem umas marcantes positivas e tem umas marcantes negativas, não é? Uma bem 

legal foi uma turma lá no José Bastos (Escola), que eu peguei, da alfabetização a 

quarta série. E... todos os anos a gente conseguia terminar todos os livros. Eu ia 

buscar material em revistas, para estar discutindo com os alunos. Quando chegou na 

4ª série, fui no colégio saber quais eram os assuntos da 5ª série, para começar a 

trabalhar com eles na 4ª unidade. Porque era uma turma muito boa. Foi muito bem 

preparada. E, a gente conseguia terminar o livro. Então, eu ia buscar mais conteúdos, 

mais conteúdos fora. E, em uma oportunidade eu levei reportagens da revista Veja, 

para a gente ler e discutir na sala de aula. E, foi muito bom, porque os alunos 

adoraram. Teve uma repercussão grande. Os pais vieram falar e comentar. Então, foi 

uma experiência ótima, única. 

É... outra experiência positiva foi perceber transformação em alguns alunos no 

percurso. De um ano para o outro. Às vezes, o aluno, em um ano era terrível, o 

comportamento. Não queria nada. E, em curto espaço de tempo, ou de um ano para 

outro, na maioria das vezes, o aluno era o melhor aluno da sala. Cobrava o bom 

comportamento dos colegas, já ajudava o professor. E, essas mudanças para mim era 

gratificante, não é? É sinal de que o que plantou um pouquinho no ano passado 

germinou e cresceu. Então é uma a experiência muito boa.  

E, tem uma experiência negativa, também. Quando... Foi quando, mudando de um 

colégio para outro, deixei de trabalhar com Português, leitura oral, leitura escrita, 

para trabalhar com ciências da 7ª série, todas as turmas. Do João Durval para o Luiz 

Viana. Então, uma matéria nova, num colégio de referência, que a gente já sente a 

responsabilidade maior. E numa 7ª série. Então tive que montar todo o meu material, 

tudo. Começar do zero. Do estudo até chegar na aula, lá. Então, montei o material 

muito bom, desenhava cartazes, até altas horas da noite, porque não tinha televisão, 

pendrive, não tinha outro recurso para trabalhar com os alunos. Então eu montei 

muito material. A realidade era muito diferente, de um colégio para outro. Então, 

quando cheguei lá (no Colégio Luiz Viana), pensei, agora serei uma professora de 

verdade. Na outra, eu atendia alunos que tinham um déficit de idade/série muito 

grande. Eram alunos trirrepetentes. Era muito difícil. Então, era mais tentando 

sobreviver de fato, não é? Ao pé da letra. Com os alunos, era muita, era muita coisa 

para resolver. Chegou num ponto que até a polícia, um grupo de policiais, uma vez, 

entrou na minha sala, para prender um aluno, que era fugido da FEBEM, que estava 

armado dentro da sala. Então a situação era por aí. Então, quando mudei de colégio, 

pensei agora vou ser professora de verdade. Colégio de referência, matéria nova. 

Ensinar qualquer coisa era melhor. Estudei muito preparei muita coisa. Terminei o 

ano achando que era top, não é? Professora top. Fiz tudo que a pedagogia me 

ensinou. (risos). Cobrava, dava aula, pegava no pé dos alunos, vamos embora, faz 
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assim, você pode melhorar. Mas pra minha surpresa, a escola não gostou. Os pais não 

gostaram. Os alunos não gostaram. O Estado não quer.  

E aí, no outro ano eu perdi todas as minhas turmas, por conta disso. Porque disse que 

eu estava dando assunto de ensino médio na 7ª série, mas eu só usava livros de 7ª 

série. Mesmo porque era matéria nova para mim, eu não podia ir muito além. Teve 

reprovação, mas reprovação continua tendo. Mas, não... os argumentos que foram 

usados não, não justificam. Não, não são verdadeiros, mas foi uma decepção, não é? 

Porque eu estava me achando top (risos). É, eu fiz o trabalho como achava que tinha 

que ser feito mesmo, o melhor possível, mas não foi, só que não. No início do outro 

ano fiquei sabendo que tinham tirado todas as turmas da 7ª série. Deram-me outras 

matérias, que eu tive que começar tudo do zero de novo. E... a decepção foi grande. 

Então comecei a me questionar se compensou tanto esforço, tanto investimento.  

Cheguei à conclusão que alunos, pais, direção, governo, ninguém tinha interesse 

nisso não, nessa educação, que eu achava que era educação, educação de qualidade, 

que eu ainda acho que é. Hoje, alguns alunos desse ano... era..., pra minha surpresa, 

também, uma menina pediu para mim aceitar ela no Face, lá, e eu não aceitei. Como 

lembrar quem era? Só que ficou tão rotineira as coisas do Facebook que eu aceitei, não 

é? Falei, vou aceitar uns dez aqui agora. E, essa menina foi uma das que eu aceitei a 

solicitação de amizade. E ela falou “professora, só fui sua aluna em tal ano, parece 

que em 87/88. Justamente, nesse ano o problema com..., foi o problema, depois, o ano 

na verdade não foi. Ela hoje, "quero agradecer professora, reconhecer seu esforço, 

suas cobranças, Se todo professor do Brasil fosse como à senhora o Brasil era outro". E 

falou um monte de coisa que não me lembro mais agora, que eu não tive nem como 

responder mais. Eu não tinha mais palavras pra falar com você, eu não sei nem o que 

eu falo. Aí eu falei, bem! "Jesus curou dez leprosos e só um voltou para agradecer", 

não é? Vai que alguns reconhecem por aí, mas não voltou (risos). Então alguma coisa 

valeu a pena. então essa foi uma frustração, uma experiência ruim, que eu passei. A 

partir daí... também, eu não fui mais a mesma.  

Hoje eu não me considero mais professora top. Porque eu não faço o que eu acho que 

é certo. Eu faço o que o outro acha que é certo. Eu continuo ensinando, mas não com 

aquela garra toda, não com aquela cobrança toda, porque ninguém quer ser cobrado. 

Ninguém quer estudar, ninguém quer nada! E tem que passar todo mundo. Então, 

não é a mesma aula, não é o mesmo o professor. Mas eu não me sinto mais top, 

também! Eu não me sinto bem. Eu própria condeno a minha postura, mas eu, eu não 

posso mudar para o que eu era mais, que agora. Tudo de novo, começar do zero não 

dá mais. (Hoje ensina) 7ª série de ciências, depois de muito brigar. 1º ano, 2º ano de 

biologia (Excerto da entrevista da professora PS1). 

 

Foi numa escola particular, aos 17 anos, foi assim, bem difícil, porque a profissão de 

professor não é fácil. Exige muito conhecimento, muita experiência. Porque, afinal de 

contas, a gente trabalha com pessoas. Cada pessoa pensa diferente, age diferente, não 

é? E assim, direto ou indiretamente, não sei! O professor, ele sabe dar o resultado do 

aluno. O professor, ele quer ver resultado, ele quer números. Isso sempre existe. Tem 

que haver aprendizagem, tem que haver números, tem que haver notas, média, não 
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é? Então, o professor diretamente ele sabe. É encucado no professor que ele tem que 

dar resultados. O professor tem toda aquela trajetória toda.  Ele tem que passar a 

realidade. Você tem que registrar uma nota. No final do ano você vai somar aqueles 

números, aquelas notas e o aluno tem que passar de ano. O sistema... e tudo mais.  

Então, o professor, ele se preocupa, entendeu? Ele preocupa o tempo todo com a 

aprendizagem. Você tem que ter aprovação. Você vai ter um gráfico. O PDE interagiu 

agora, na vice-direção. A gente fazendo! Tá tudo lá registrado. Tem que ter números, 

tem que ter dados, tem que gráficos! O sistema ali, o MEC, não é? Ele tem o controle 

absoluto. Números, quer números! Ele..., não pode haver tanta reprovação. Porque 

tanta reprovação?  

Há a preocupação com a aprovação também, não apenas... O sistema exige uma 

aprovação. Uma escola que tem o IDEB não pode parar.  Você não pode perder 

números. O sistema é números, só, números. A escola com baixo IDEB, ela pede 

verbas. Ela tem que prestar contas naquele numero de aprovação, de reprovação, de 

evasão. [...] Então, assim, eu preocupo com a aprendizagem, com a formação do 

aluno, mas eu também me preocupo com os números, porque o sistema exige. Tem 

que prestar contas daquilo ali (Excerto da entrevista da professora PM). 

 

Olha! Uma das experiências que eu tive é a questão da higiene pessoal dos alunos. 

Eram indisciplinados. Tinha época que a gente precisava cortar a unha, não é? Ás 

vezes eu levava as blusinhas, as blusas para lavar em casa, dava banho, tirava piolho. 

Então, isso era higiene pessoal, que a gente tinha que fazer com as crianças, e eu fazia. 

Isso aí também me marcou! Foi o que mais marcou. Isso aí, eu fiquei assim... Foi 

marcante!  

Tinha alunos tão bonitinhos, mas os bichinhos viviam tão sujos! E eu fui tratando 

deles, assim. E, pra dar banho era o maior sacrifício, porque eles ficavam com 

vergonha (risos). Mas, eu conquistei eles. Hoje teve banho de fulano! Porque a escola 

da zona rural, não tinha muito assim, sabe? Hoje não, hoje o pessoal da zona rural é 

asseado. Muita gente civilizada! Mas, naquela época, eles não importavam. Não sei se 

era a região!  

Da 5ª a 8ª (6º ao 9º ano), o que teve de marcante foi um aluno que subiu no pé de 

manga. E aí, tem aquele ferro de hastear bandeira. O ferro entrou na perna dele. E fez 

um zigue-zague assim, que o osso ficou de fora. Eu falei: - Nossa senhora! Eu vejo a 

imagem direto. Isso me marcou também.  

Sobre a questão de aprendizagem, a gente ficava lisonjeada quando o aluno lia, 

quando o aluno já descobria. Nossa! Era uma vitória. Mas do restante... (Excerto da 

entrevista da professora PS2). 

 

Olha! O que eu considerei mais marcante foi quando... eu comecei a fazer a minha 

especialização, o meu curso de Biologia. E, que aí a gente começou a trabalhar as 

didáticas, metodologias. A trabalhar mesmo, porque, então, eu era uma pedagoga 

atuando na disciplina de ciências. Não tinha assim, aquela bagagem. Então, o que me 

marcou mesmo foi a pós, o curso de Biologia. Sempre ensinei, mas só com o curso de 
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adicional em ciências, do 6º ao 9º ano. Agora, geralmente, eu pegava mais, era o 8º, 

que hoje é 8º e 9º ano, não é? Mas que, naquela época, era 7ª e 8ª série. Sempre me 

identifiquei mais com essas duas séries. Até hoje continuo! (risos) (Excerto da 

entrevista da professora PC). 

 

As narrativas das professoras evidenciam as marcas deixadas, em suas 

singularidades e subjetividades, cada uma com suas vivências negativas e positivas, 

que passam nas escolas onde tiveram experiências diferenciadas e diversificadas, o 

encontro com a profissão em que nós, em nosso percurso docente, vamos nos 

formando na interação com os conhecimentos do outro. A professora PS1 conta a sua 

passagem de uma escola para outra, dos obstáculos enfrentados, que contêm 

acontecimentos positivos e negativos, buscando a sua identificação com a disciplina 

ciências, com o ato de ensinar, de buscar alternativas para permanecer na profissão. 

Na narrativa da professora PM, ela conta sobre as dificuldades enfrentadas em 

seu dia a dia da profissão, como cobranças da Secretaria de Educação e do Mec. A 

professora PS2 narra sobre a prática da higiene, de ter que dar banho em seus alunos 

e de suas peraltices na escola. Já a professora PC comenta sua formação: forma em 

pedagogia e vai dar aula de biologia. Todos esses percursos que vivenciamos em 

nossa trajetória são tão singulares e, ao mesmo tempo, tão plurais em nosso ser e 

estar na profissão professora. E assim vamos continuando em nossa profissão, cada 

um de nós com nossa história, com nossas experiências, mas que se parecem, se 

identificam em pontos e acontecimentos distintos, quando todas concordam que 

consideram difícil o exercício da profissão professora, quando buscam a formação 

continuada. 

Para Josso (2010, p. 19), as experiências individuais e coletivas estão 

relacionadas “[...] com atividades, acontecimentos, situações e encontros de um 

percurso de vida que se tornam experiências formadoras e, nos processos de 

conhecimento relacionado às suas simbolizações, intelectualmente construídos”. 

Nesse aspecto, a crise de identidade com a profissão docente é marcada em 

todo o percurso da vida da professora PS1 e das demais colaboradoras. Essa crise é 

sinalizada em suas narrativas quando sentem a necessidade de uma formação 

continuada para a melhoria de seu exercício docente. Segundo Nóvoa (1999), “os 
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professores têm de reencontrar novos valores, que não reneguem as reminiscências 

mais positivas (e utópicas) do idealismo escolar, mas que permitam atribuir um 

sentido à ação presente”. Nóvoa explana sobre as intensas interações e partilhas que 

acontecem no interior e exterior da profissão e da importância do investimento do 

professor em sua carreira na legitimação de sua profissão.  

Esses momentos narrativos, de lembranças e de experiências profissionais, 

guardados nas memórias do tempo, no itinerário educacional, lembram-me as 

palavras de Diniz-Pereira (2007, p. 59), quando evidencia a formação dos professores 

nos cursos de licenciatura. Segundo Diniz-Pereira, “a desarticulação entre formação 

acadêmica e atividade prática” tem contribuído para a fragmentação dos cursos de 

formação de professores, o que é realçado pela falta de integração da universidade 

com as escolas de ensino fundamental e médio. 

Conforme Josso (2010, p. 19), há uma necessidade de criação de um espaço de 

pensamento, de ação, de lógica, do sujeito cognoscente e aprendente, que deve 

“tornar-se autônoma de seus próprios referenciais, de sua subjetividade para criar as 

condições de sua transformação” no processo de aprendizagem e da ação docente.  

Nessa perspectiva, a trajetória da profissão de professor a partir das 

experiências de trabalho das colaboradoras vem sendo construída no contexto da 

vivência das professoras PS1, PM, PC e PS2, com seus pares. Nesse entrelaçamento, 

elas narram que:  

 

A profissão de professor vem sendo construída com uma imagem positiva, porque o 

professor é um profissional essencial dentro da sociedade. Até por ser pouco 

valorizado, pouco reconhecido, pouco respeitado, mas ele é essencial. Pode não 

considerar, mas é de fato, não é? Se a gente esperar uma mudança social, tem que vir 

da educação, tem que vir do professor em sala de aula. Então, cabe ao professor ter a 

percepção disso, de saber que ele é responsável. A responsabilidade é grande. É 

pesada sobre o professor. Mas vejo o professor como um profissional essencial, 

sofredor, passa dificuldade, dá o duro, para dar conta. Os que têm responsabilidade, 

não é? Dar o duro para dar conta, para se atualizar, para estudar e..., [...] Aí, tem hora 

que eu penso, se eu não fosse professor! Será que eu sabia tanta coisa que sei? Eu acho 

que não (risos). Apesar de eu gostar de ler tudo, mas eu acho que sendo professora eu 

leio mais do que se não fosse. Acho que é um ponto, acho que é um dos mais 

importantes da profissão. Ler é bom demais! (risos) (Excerto da entrevista da 

professora PS1). 



163 

 

 

Eu considero assim, em relação interpessoal, a “profissão professor" muito difícil, 

cada dia pior. Em nossa cidade a criminalidade aumentou demais nos últimos 

tempos. [...] As leis favorecem o aluno, não e? O professor, ele é xingado, ele é 

desrespeitado. Existe agressão verbal constante. Às vezes, raro, mas, às vezes, tem até 

agressão física. E o professor tem que suportar tudo isso. O professor não pode elevar 

o tom de voz com o aluno, porque o promotor, porque o Conselho Tutelar, porque 

não sei quem, porque não sei quem... vai pra cima do professor. E, o aluno tem 

sempre razão, o aluno tem que passar de ano. O aluno não pode ser reprovado. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e tudo mais, o juizado de menores, e tudo 

mais. E o professor que é o ser humano, que tem família, que tem os problemas 

pessoais, que tem problemas de saúde. Devido até a própria profissão e tudo mais. 

Ah! O professor, ele tudo volta, sim, aos direitos. O professor adquiriu alguns 

direitos, mas bem menos. Que a vida de professor de ciências e de qualquer professor 

tá muito difícil. Porque assim, a família não ajuda, a família não acompanha. [...] A 

gente tem que se virar, não e? O professor tem que se virar (Excerto da entrevista da 

professora PM). 

 

Sempre eu coloco a questão da tecnologia. A questão desse mundo evoluído, não é? 

Então, a experiência de trabalho, como tem sido, como vem delineada a formação do 

professor, é da gente correr atrás de coisas novas, pra gente levar pra os nossos 

alunos, não e? Porque as mudanças instantâneas que vão acontecendo, a cada minuto 

muda uma coisa. E a gente não acompanha essa mudança. Então isso tira o nosso 

brilho. Às vezes você vai tão empolgada. Leva aquilo para a sala de aula, como 

novidade. Chega lá os alunos, falam: - Ah, professora, tem outra coisa depois disso aí. 

Então, a gente tem que correr atrás, a gente tem que está atualizada, a gente tem que 

ler muito, a gente tem que preparar bastante. Porque essas inovações, essas mudanças 

instantâneas, que estão acontecendo tira o brilho da gente na sala (Excerto da 

entrevista da professora PS2). 

 

Muito boa! A gente, aqui no Rômulo, eu sempre me dei bem assim, com as minhas 

colegas de trabalho. Eu sempre, que eu tenho dúvidas, eu não tenho vergonha de 

correr atrás, de tirar as dúvidas. E o nosso grupo de, falando assim, de ciências, o 

município de Guanambi tem um grupo assim, muito bom, muito unido! E não é 

diferente aqui no Rômulo com relação às outras disciplinas. [...] até 2012. Se não me 

engano 2012. Nós tínhamos os planejamentos lá no Cetep (Centro de Treinamento 

Pedagógico). [...] Cada disciplina tinha o seu coordenador. E... esse planejamento foi 

suspenso, e hoje ele é feito na escola, sem o acompanhamento. Não são todas as 

escolas de Guanambi que têm o coordenador pedagógico. Esse ano (2014), de dois 

meses pra cá, nós estamos contando com o trabalho de uma... Não diria assim, uma 

coordenadora, mas alguém que pode assim, nos auxiliar, em termo de tá buscando 

material pra gente, mas coordenador mesmo nós não temos. É Nelma Frota, que está 

aqui nos acompanhando. Ela é professora. Como ela apresentou um problema de 
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saúde, ela foi impossibilitada de continuar em sala de aula. E... ela já trabalhou como 

coordenadora, tanto aqui no município de Guanambi, quanto no município de 

Pindaí, no distrito de Guirapá. É uma pessoa assim, que tem muita experiência e que 

tem nos ajudado muito! (Excerto da entrevista da professora PC). 

 

As professoras narram o trabalho do profissional, as dificuldades que 

enfrentam, mesmo sendo uma categoria que precisa ser mais valorizada. Em suas 

experiências de trabalho anunciam os desafios que os professores vêm enfrentando, 

como os avanços e as inovações tecnológicas, os conhecimentos científicos que o 

professor tem que dar conta, estudar, aprender mais. Desabafam sobre a sobrecarga 

dos professores, a falta de participação da família na vida dos filhos, a violência nas 

escolas, mas que não consideram como sua função. 

Nas trajetórias da profissão professor, a identidade docente vem sendo (re) 

construída nos embates do dia a dia de ser professor. Para Nóvoa (2007, p. 8), os 

professores estão sujeitos, desde os últimos anos, às pressões e tensões sufocantes em 

sua profissão “que cruzam as dimensões pessoais e profissionais”. Nóvoa assinala 

cinco tensões vivenciadas pelos professores, como a intensificação do trabalho 

cotidiano na escola; o crescente dispositivo de controle no quadro institucional da 

escola e no contexto da progressão da carreira; novos programas, currículos, 

modalidade de avaliação dos alunos e novas formas de gestão; a mudança de 

relacionamento com pais e comunidade, que envolve conflitos de poder e de 

autoridade, sendo os professores considerados responsáveis pelo fracasso do sistema 

educativo; a formação contínua e a abundância de produção de textos e trabalhos, de 

utilidade duvidosa para a melhoria da qualidade no ensino. 

Concordo com Nóvoa (1999) ao salientar a desvalorização que os professores 

sentem com a sua profissão, a falta de reconhecimento da sociedade, a baixa 

remuneração, comparando com outras profissões com nível superior, a degradação 

de grande parte de seu local de trabalho e as críticas quanto à situação de ensino, o 

que vem provocando um mal-estar aos profissionais de educação. Essa situação 

denunciada por Nóvoa se intensifica nas narrativas das professoras, nos excertos 

anunciados em suas histórias de vida profissional docente. 
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As professoras PS1 e PM salientam o pouco respeito que o professor enfrenta 

dentro da sala de aula, enquanto que a professora PS2 assevera a importância da 

atualização docente e formação do professor. A professora PC fala sobre o arranjo de 

coordenadores, que, por motivos de problemas de saúde, cobrem lacunas para suprir 

a necessidade dessa função nas escolas públicas, ajudando-a no planejamento 

escolar. 

Essa falta de respeito para com o professor em sala de aula tem contribuído 

para o adoecimento docente, prejudicando o desempenho de suas funções. E como 

uma das alternativas, muitos professores desviam-se do cargo que ocupam 

temporariamente, como é caso da coordenadora da Escola Rômulo Almeida, para 

exercer a função de coordenadora de determinada escola. Situações como essa 

acontecem nas escolas públicas, tornando-se um arranjo temporário, mas sem uma 

solução definitiva. Essa situação prejudica o desempenho do professor no 

desenvolvimento de seu trabalho docente e causa cansaço, desânimo, descrédito na 

educação e problemas de saúde, interferindo, muitas vezes, nas relações familiares. 

Considerando as reflexões das professoras colaboradoras, ao narrarem sobre a 

imagem construída da profissão professor, a partir das experiências de vida 

profissional, percebi uma interrogação sobre essa imagem, refletida em suas 

narrativas. Ponderando essa perspectiva, apresento alguns excertos das narradoras:  

 

Qual imagem? Então... Profissionais importantes, pouco reconhecidos, pouco 

remunerados, pouco respeitados, envelhecem precocemente, pois se dão demais no 

trabalho, sobrando pouco tempo, ou nenhum, para atividades que poderiam 

equilibrar-se, como situação como lazer, diversão, viagem, descanso, não é? Cuidados 

pessoais. O professor, às vezes, envelhece antes da hora. Por conta disso, porque não 

tem nem tempo de se cuidar como devia? De ter atividades para equilibrar a situação 

biológica do corpo, não é? (risos). Então, eu vejo professor assim, pessoas cansadas de 

lutar muito, e de ver pouco resultado, pouco resultado de reconhecimento de aluno, 

pouco reconhecimento da sociedade. Então, vejo o professor assim, muito cansado, 

mas porque o professor dá muito de si e recebe pouco reconhecimento (Excerto da 

entrevista da professora PS1). 

 

Assim, eu sou muito otimista. Eu acho que tudo tem jeito! Tudo tem jeito! Mas nosso 

planejamento é coletivo, no Cetep, em Guanambi. Tinha um coordenador geral de 

ciências. Todos os professores de ciências iam reunir, planejar, fazer os projetos, 
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executar projetos, trocar experiências, e tudo mais. Mudou-se, agora a Atividade 

Complementar (AC) é na escola. Nem sempre dá certo juntar todos os professores de 

ciências da escola, não é? Acaba que você tem aquele plano de curso. Mas cada qual 

acaba levando pro seu lado, pro seu ponto de vista, e tal. Então, assim, eu acho que 

tudo tem jeito. A gente tem sempre que procurar melhorar como profissional, como 

professores de ciências. A gente tem sempre que buscar. A tecnologia está aí. As 

coisas, os alunos estão muito a par das tecnologias. Eles têm acesso a essas coisas 

todas. Eu procuro me informar, eu leio muito, eu gosto muito de ler, e tudo mais.  

- Eu não sei por que, eu sempre tenho a impressão que professor, a classe de 

professores, ela é muito desrespeitada, muito desvalorizada. A gente vê assim, no 

nosso município, todo ano tem aquela questão do repasse, não é? Da verba do 

Fundeb, uma verba federal. Sempre, a gente precisa está recorrendo ao sindicato, 

para obter um direito federal. Está lá no MEC, a Presidente da República anuncia lá 

um aumento, digamos, um aumento e tal. E aí a gente sempre tem aquela questão, a 

prefeitura não pode, por responsabilidade fiscal, e tal.  

E quando a gente precisa fazer uma manifestação, a gente precisa, às vezes até de 

greve...  A sociedade, os pais são sempre contra o professor. Eu não sinto apoio da 

sociedade. O professor é muito desvalorizado, no nosso país. Em Guanambi não é 

diferente. A gente está ali, formando o cidadão. Aí a gente, o professor, a gente toma 

conta dos filhos das outras pessoas. Muitas vezes, os professores deixam de cuidar do 

filho doente em casa, de cuidar da tarefa dos filhos. Então, ele tem que está 

trabalhando, está prestando o serviço dela. Mas quando ela precisar do retorno disso 

tudo, ela não acha! Então a educação no Brasil, ela está fadada ao fracasso, nesse 

sistema em que nós temos hoje, não é? Então, a profissão professor, ela não é 

reconhecida. Sempre quando o professor precisa do apoio, os próprios alunos, os pais 

de alunos, os governantes, a sociedade não dão esse apoio. Ah. O professor está 

ganhando bem de mais! Está ganhando demais! O professor aqui, eu acho a gente 

desvalorizada (Excerto da entrevista da professora PM). 

 

Olha, eu tenho uma imagem assim, quando eu comecei a trabalhar o valor do 

professor era um. O professor, ele era considero pela família do aluno. Ele tinha valor 

em sala de aula. Ele tinha valor na sociedade. Hoje, banalizou. Além de, o aluno não 

ter respeito, nem na família, nem na sala de aula, acabou com aquela consideração. 

Não existe mais: - Professor me dá licença! Professor, muito obrigada! Professor, 

obrigada pela explicação! Nada! Eles pensam que a gente... sei lá! É uma coisa assim, 

que ficou. Sei lá! Não tem aquela... A questão de ser humano, de valorizar. É uma 

coisa como se fosse... Tem sido como uma tábua, sabe? Uma pedra. Acabou. Eles têm 

poucos valores, Eles desvalorizam, não é? O professor como ser humano, como 

profissional. A gente vê muito isso.  

Eles falam pornografia na frente do professor. Brigam com os colegas na frente do 

professor. Eu não sei se está no geral. Mas eu tenho vivenciado coisas assim, que... 

quando eu lembro de antes, eu fico triste! Porque eles não têm mais aquela 

consideração. Eu acredito que vai chegar o momento que não vai ter, sabe? O 

professor não vai ter nenhum valor mesmo. 
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Eu acho que o professor devia ser mais, bem remunerado, não é? Agora com a 

diminuição da carga horária para 13 horas, melhorou. Porque o professor tem que 

planejar. E, têm as 13 aulas na sala e 7 horas para planejar. Isso melhorou bastante! 

Antes, era 16 aulas dentro da sala de aula e 4 de planejamento. Hoje, são 13, e 7 de 

planejamento. Isso aí melhorou bastante. A questão de remuneração é complicada. Eu 

acredito que o professor ainda é muito mal remunerado. Precisava valorizar mais, 

não é?  

Porque se você trabalha igual eu trabalho 60 horas! Eu trabalho 40 aqui (Em 

Guanambi) e 20 em Monte Alto. Ao invés de eu fazer esse esforço todinho. Eu ficaria 

só com 20 e ganharia melhor. Planejava melhor, não é? A escola que eu estou 

trabalhando só são 30 quilômetros (30 km de distância de Guanambi), que é no Rancho 

das Mães. Lá eu não estou na sede, graças a Deus, eu estou mais perto. Quando eu fiz 

o concurso lá, em 2004, eu fiz a opção pra o Rancho das Mães (Zona rural). Pra sede 

deve ser uns 65. (km) (Excerto da entrevista da professora PS2). 

 

É uma profissão assim, infelizmente é... não é valorizada como deveria. É... com o 

passar do tempo, não só os governantes, mas, os alunos também, não estão tendo 

mais aquela valorização que nós, na nossa época, a gente tinha com os nossos 

professores. Então, está sendo uma profissão, está sendo assim, desgastada, vem 

desgastando com o tempo.  

Oh! Com relação aos governantes, o apoio é de cursos, a valorização com relação a 

salários. Nossa profissão, a gente estuda tão assim, quanto às outras profissões. Só 

que a inversão de salário nosso é bem menor. Então, não tem essa valorização salarial. 

E, com relação aos alunos, hoje, a relação aluno e professor é bem diferente. Eu, 

graças a Deus, nunca tive problemas com aluno, mas eu sei que... o respeito já não é 

mais o mesmo. A indisciplina, hoje, tomou conta das escolas. Eu acho, sei lá! O 

adolescente, no meu caso que trabalho com adolescente, são tantas novidades que 

têm! E, a escola, ela está ficando assim, como eu disse, não é? Os governantes não se 

preocupam tanto com a escola. Então, a escola não é atrativa mais pra o aluno. 

Tem aluno que, que... tem acesso à mídia. Ele tem acesso às coisas muito fácil. Na 

escola, o que nós temos aqui? Nós quase não temos materiais, não é? Então, é difícil 

trabalhar hoje. Ah! Falta muita coisa! Por exemplo, esse ambiente que nós estamos 

aqui é uma biblioteca improvisada. Nós não temos aqui na nossa escola o laboratório 

de ciências! Nós não temos! Isso é atrativo! Se nós tivéssemos essas possibilidades 

seria..., eu acho que a escola seria mais atrativa pra o aluno. É, recursos tecnológicos! 

O que nós temos aqui é, é... o data show, é o que nós contamos pra levar para sala, 

dar uma aula diferente!  

Ainda bem, que na nossa disciplina, a gente tem. O meio ambiente aí a nosso favor, 

não é? A gente quer dar uma aula diferente, é só tirar o menino de dentro da sala de 

aula, levar lá pra fora, a gente consegue fazer esse trabalho. 

90 % da clientela do Rômulo Almeida é da zona rural. No nosso caso aqui, no nosso 

caso específico, é... a indisciplina ainda não está atrapalhando o nosso trabalho. 

Porque são meninos que tem uma outra formação. São meninos assim, que tem outra 
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criação. Tem muito respeito ainda por a gente, mas, eu já trabalhei em escola bem 

complicada, aqui dentro de Guanambi (Excerto da entrevista da professora PC). 

 

Sobre a imagem do professor atualmente, nos excertos das professoras PS1, 

PM, PS2 e PC, surgem significações, como pouco reconhecimento pela sociedade e 

pelos governantes, baixa remuneração salarial, desvalorização e desrespeito. Por essa 

falta de reconhecimento da profissão professor, vem ocorrendo desgaste físico e 

desânimo da categoria docente. A professora PM, mesmo diante dessa situação em 

que os professores vêm passando, é otimista quanto ao trabalho docente – para ela, 

tudo tem jeito. A professora PC, quanto ao respeito dos alunos ao professor, em sua 

experiência com alunos da zona rural e da zona urbana, ela afirma que os alunos da 

zona rural ainda respeitam e consideram o professor como uma figura importante na 

educação. Em outros momentos da narrativa, a professora PS2, também por ter tido 

essa experiência, afirma que os alunos da zona rural continuam tendo atitudes de 

respeito e de consideração ao professor. 

Por ter raízes históricas provenientes da zona rural, há, realmente, um 

diferencial entre alunos da zona urbana e da zona rural quanto ao trato dos 

professores e de respeito ao seu conhecimento, pois a consideração é de que o 

professor está ali para ensinar, que é uma pessoa que estudou para contribuir para a 

educação dos filhos. Acredito que a relação professor-aluno, professor-comunidade e 

professor-sociedade deve ser reavaliada por toda a sociedade, quanto a sua 

valorização salarial, de conhecimentos, da contribuição de seus/nossos ensinamentos 

sobre a educação, sobre a vida e sobre os valores que devemos ter para com todo 

profissional. 

Nessa reflexão sobre a imagem de professores, apresento os escritos de 

Alarcão, no prefácio do livro Identidade de vida, de Maria Helena Abrahão (2004, p. 9), 

sobre a narração das histórias de vida das professoras colaboradoras, que nos 

“permite remexer no passado, reordená-lo, contextualizá-lo no tempo, no espaço e no 

contexto de cada indivíduo, entretê-lo na teia da história – a história de uma pessoa e 

compreendê-la na sua natureza multifacetada”. Para Oliveira V. (2000), o professor, 

ao relatar a sua história de vida, sistematiza acontecimentos significativos no seu 

processo de formação e subjetivação e propõe “pensar o processo de produção do ser 
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professor a partir de devires, de agenciamentos que atravessam os sujeitos e 

configuram subjetividades” (OLIVEIRA, V., 2000, p. 17). 

Nas narrativas das quatro colaboradoras, é enfatizada a desvalorização do 

professor em sua vida profissional, uma imagem que precisa ser reconstruída, não só 

com relação ao salário, mas também a interação, o respeito, a convivência com o 

aluno, professor, família e sociedade. Perante as imagens apresentadas pelas 

narradoras, corroboro o que diz Arroyo (2000, p. 12) ao narrar que os professores “se 

descobrem mestres do ofício perene de educar” e que, em suas narrativas, “refletem 

o momento tenso em que estamos vivendo de dúvidas mais do que certezas” 

(ARROYO, 2000, p. 13) no processo da profissão docente. 

Nóvoa (1999) salienta a insatisfação profissional, a desmotivação pessoal, a 

ausência de uma reflexão crítica sobre a ação profissional e a lenta mudança de 

perspectiva de ensino e que é preciso inovações na área de formação de professores, 

necessitando, portanto, ao professor ter seu tempo pessoal e profissional. 

Esse tempo pessoal e profissional são conquistas que buscamos em nossa 

trajetória docente, como o reconhecimento profissional, a valorização salarial de 

nossa profissão, tão diferenciada e desigual de outras, como direito, medicina, 

engenharia, com relação ao reconhecimento da sociedade e à remuneração. É 

primordial que nós, educadores, tenhamos tempo para estudar, para planejar e para 

encontrar o nosso tempo pessoal, tão entrelaçado com o profissional. Para isso, torna-

se relevante ter uma reflexão crítica sobre a nossa ação pessoal, sobre as perspectivas 

de inovação na formação docente, no encontro com a profissão professor, de lutar 

junto ao sindicato da categoria por melhoria de condições de trabalho, de valorização 

profissional e salarial. 

Em nosso percurso de formação, a nossa implicação com as nossas condições 

de trabalho como professoras de ciências e de biologia são expressas nas narrativas 

das professoras colaboradoras, que potencializam as recordações-referências do 

trabalho docente. Essa configuração com as condições de trabalho, de baixa 

remuneração, do tempo de trabalho são recordações fecundas das práticas vividas 

pelas professoras em seu processo de formação e de vivência com a educação. 
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Tardif e Lessard (2013, p. 111) chamam “condições de trabalho” dos 

professores as variáveis que permitem caracterizar certas dimensões quantitativas do 

ensino, como o tempo de trabalho diário, semanal e anual, o número de horas de 

presença obrigatória em classe, o número de alunos por classe, os salários dos 

professores etc.  

Acrescento como condições de trabalho disponibilidade de recursos 

tecnológicos, materiais pedagógicos, laboratório atualizado, espaço específico para as 

experiências biológicas nas escolas, formação continuada, coordenadores para 

acompanhar o planejamento escolar, salas ambientes, ventiladas, estrutura física 

confortável, material permanente para todos os alunos e carteiras escolares, livros 

didáticos e tempo específico para atendimento ao aluno para além da sala de aula. 

A carga de trabalho para os professores, conforme Tardif e Lessard (2013), tem 

como principais fatores materiais, ambientais, sociais, ligados ao “objeto de 

trabalho”, fenômenos resultantes da organização do trabalho, exigências formais ou 

burocráticas a cumprir e os modos como esses professores lidam com esses 

fenômenos e as estratégias que eles elaboram para assumi-los ou evitá-los: 

 

Fatores materiais e ambientais: como a insuficiência de material 

adequado, a falta de equipamento informático, a pobreza das 

bibliotecas, a dependência dos horários de transporte (em regiões 

distantes), a insuficiência de recursos financeiros. 

Fatores sociais: a localização da escola (em meio rural ou urbano), a 

situação socioeconômica dos alunos e de sua família, a violência 

reinante no quarteirão, a venda de drogas entre as crianças, etc. 

Fatores ligados ao “objeto de trabalho”: tamanho das turmas, 

diversidade das clientelas, a presença de alunos com necessidades 

especiais, idade dos alunos, nível de maturidade, etc. 

Fenômenos resultantes da organização do trabalho: o tempo de 

trabalho, o número de matérias a dar, o vínculo empregatício, etc. 

Exigências formais ou burocráticas a cumprir: observância dos 

horários, a avaliação dos alunos, a atendimento aos pais, reuniões 

obrigatórias, etc. (TARDIF; LESSARD, 2013, p. 113-114). 

 

Fatores sociais e ambientais entrecruzam a escolarização docente. E as 

professoras, em suas narrativas, contam sobre os momentos de trabalho, as 

dificuldades e limitações do seu exercício da profissão professor que interferem na 
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qualidade da docência, das atividades programadas, do número de alunos em sala 

de aula e da carência de acompanhamento familiar e pedagógico contínuo. 

Arroyo (2000, p. 42) cita algumas limitações que dificultam a qualidade da 

docência e a impossibilidade de uma autoformação, como “as condições precárias de 

trabalho, os péssimos salários, a falta de estabilidade, as condições de aulistas, o fraco 

ambiente cultural das escolas, a duplicidade de turnos de docência e ainda o trabalho 

doméstico”.  

Essa autoformação envolve aprendizagem de saberes, de conteúdos, de ensino 

e de conhecimentos da matéria em que vamos exercer a nossa docência, de forma 

crítica e reflexiva.  Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009) citam que a 

democratização do ensino passa pela formação, valorização profissional e condições 

de trabalho dos professores. O desenvolvimento profissional é importante nesse 

processo, pois abrange a formação inicial e continuada em articulação com a 

construção identitária dos professores. 

Diante desse contexto, as professoras colaboradoras narram a interferência 

(positiva e negativa) na vida cotidiana na escola das condições de trabalho, 

atualmente, junto às disciplinas que lecionam:  

 

Hum! As condições de trabalho, hoje. Não é? Deixam a desejar, mas não é só de hoje, 

é de sempre. Bem, eu listei aqui um monte de coisas que eu vou justificar porque que 

existe.  

Primeiro: o professor tem uma carga horária muito grande. 20 horas-aula semanais, 

ou 40 horas-aula semanais. Sendo que tem, Quanto, Maria? (28 horas-aula em sala de 

aula). Hoje 26, certo? E as outras de planejamento. Não é? Eu creio que deveria ser 

mais tempo estudando, mais tempo se atualizando, mais tempo lendo, mais tempo 

planejando, para que a coisa ficasse bem feita. Porque que eu acho assim, porque tem 

que ser assim, porque a escola não disponibiliza esse horário. O Estado não paga esse 

horário. Mas a gente dá esse horário, dá, queira ou não queira, você dá esse horário 

dentro de casa! Você vai ler, você vai estudar, você vai preparar um cartaz, um mural, 

qualquer coisa, você tem que fazer em casa. Porque o tempo de planejamento que o 

Estado fala, que é pra você planejar, não dá. Então a gente trabalha mais do que ele 

pede. 8 horas-aula, não é? (na escola), 4 horas-aula em casa. 4 horas-aula dá pra quê? 

Devia ser quatro por dia (risos), devia contar uns quatro por dia, não é? 

Então, segunda coisa, os recursos tecnológicos que eu já falei disponíveis são 

totalmente insuficientes, são ultrapassadas. Não tem conserto, quebrou. Não tem 

assistência técnica, não tem nada. Então, vai quebrando, vai encalhado lá e vira lixo 

tecnológico. Então, os recursos tecnológicos, que tanto se fala nos cursos, na TV 
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Escola, em tudo quanto é coisa, não existem. Então aí o discurso não combina com a 

prática. 

Terceiro: A região por ser quente demais... Eu acho necessário que deveria ter nas 

salas de aula o ar condicionado, como algumas salas em escolas do município já têm. 

Eu acho essencial. Porque os alunos ficam agitados, ficam inquietos, eles não 

conseguem prestar atenção. O professor trabalha ali porque tem que trabalhar 

mesmo. Mas até o professor se sente incomodado. O calor de certa época do ano, que 

a gente passa em nossa cidade. O aprendizado seria melhor, eu acredito, se não 

tivesse esse fator, não é? Os alunos também perdem a concentração. Sem falar que 

alguns sentem mal, já aconteceu vários de se sentiram mal. Já teve que sair, que 

chamar o SAMU, chamar a família, quando está muito quente. Tem uns que vêm da 

zona rural, já caminham não sei quantos quilômetros, para pegar o ônibus. Quando 

chegam na sala, tudo fedendo, incomodado, a roupa colando no corpo. E eles 

mesmos falam que é muito ruim. 

Outro fator: não existe um espaço onde o professor possa guardar o material 

produzido. Então, todo esse material produzido: cartaz, não sei o que, às vezes a 

gente produz, célula, célula comestível, não é? E outras coisas, a gente não tem onde 

deixar. Então, a gente prepara, dá aula, joga fora, prepara, dá aula, joga fora. Todo 

ano tem que fazer tudo de novo, porque a escola não tem um espaço disponível para 

que o professor possa guardar seu material, e ser bem cuidado, não existe. 

A sala de AC é medíocre, não é? Não é nem tão ruim, nem tão boa. Precisa melhorar: 

o ambiente, a organização, a limpeza, a tecnologia disponível, a adequação às 

necessidades do grupo. Tem grupo, como o da Língua Portuguesa, é enorme. Então, 

às vezes não tem nem espaço para colocar um caderno para escrever na mesa. Como 

já entrei uma vez lá e vi.   É errado, não é? Onde o discurso do Estado é que o que a 

escola precisar para fazer uma AC, tem que cobrar da direção. Cobra da direção, a 

direção cobra da Direc. A Direc cobra do Estado e ninguém faz nada. Então discurso 

que não combina com a prática. 

Os sanitários são poucos para o tamanho da escola que eu trabalho, não tem 

separando de homem e de mulher, que é obrigatório por lei, do professor. Do aluno 

tem. Não tem é do professor. Não tinha nem, nem como fechar, nem fechava as 

portas, agora fecha, mas não tem o que é de homem, o que é de mulher, não tem. E o 

colégio que é quase de um tamanho de uma quadra, não é? Quase do tamanho de 

uma quadra. Tem setenta e poucos "professores no colégio". Funciona nos três turnos. 

Acho que têm uns dois mil alunos. Acho que é mais ou menos isso. Então, eu acho 

que essas condições de trabalha são inadequadas. 

Orientação e facilitação para o uso do laboratório. O laboratório, eu acho que tinha 

que pegar os profissionais da área, dar um curso bem dado, com o material que a 

gente tem, para a gente saber usar, quando usar e como fazer. Porque o laboratório 

cabe poucas pessoas lá dentro de uma vez. Às vezes, às vezes o cuidado é tão grande, 

a recomendação era tão grande para não quebrar, não sumir. A... a outra diretora era 

um pouco pior nesse sentido. Mas se quebrar você tem que pagar. Mas pode 

acontecer quebrar, pode acontecer um acidente. Então fica difícil, tem mais outras 

coisas, mas eu nem vou listar mais, porque vai muito tempo. Eu acho que o que não 



173 

 

pode esquecer também, que é o aperfeiçoamento do professor, que tinha que ter, eu 

acho que tinha que ter, tinha que ter curso de aprimoramento do professor, no seu 

ramo, na sua área, no que ele precisa no dia a dia, e não com conversa mole pra boi 

dormir, como é quase todos os cursos são, que a gente tira para espremer e não tem. 

O que tem já é executado, já é feito, que aí no dia a dia, como eu falei que a gente tem 

que usar a criatividade, que correr atrás, a gente vai procurar nos recursos.  

Então o governo manda os cursos, como se a gente não fizesse nada. E, na verdade, se 

torna e traz pra gente um incômodo, porque não traz novidade. Às vezes a gente está 

muito além do que ele está pensando do que está. É que, se dependesse dele seria 

como que ele falou mesmo, não é? Mas como a gente faz mais do que manda, o que 

está certo, não é? A bíblia fala que quem faz o que é mandado, é um servo inútil. A 

gente faz muito mais (risos). (Excerto da entrevista da professora PS1). 

 

As condições de trabalho melhoraram muito! Bastante! Mas não ainda não está ideal! 

Não é? Principalmente no 9º ano. A gente precisaria de um laboratório, não é! 

Iniciação à Química, à Física.  

No município de Guanambi não existe (laboratório), que eu saiba não, acho que não.  

Assim, na minha escola não tem, que eu saiba não existe, no município de Guanambi, 

no município, não é? Assim... Tem um material de montagem. O microscópio nós 

temos! Temos o retroprojetor, temos os computadores, o data show. Está lá, está 

disponível. Agora assim! Nós temos uns aparelhos montados, pra montar e 

desmontar, os órgãos, tal e tal. Mas assim, eu acho pouco. Eu acho, sinceramente! Eu 

acho que o material melhorou bastante! Nós temos material, não é dizer que não tem 

nada, não é?  Nós temos alguma coisa! Melhorou bastante! Mas eu acho que poderia 

melhorar mais! Sempre! Eu sou uma pessoa, que sempre quer melhorar! Eu acho que 

tudo tem, pode ser melhorado! Eu avalio assim, que pode ser melhorado. Já houve 

um avanço, mas sempre, a gente sempre quer o melhor, não é? 

(Interferência na vida cotidiana na escola): interfere diretamente, não é? De maneira 

positiva.  Nós, hoje, os professores que escolhem o livro de didático. É, nós temos 

reuniões, nós escolhemos o livro didático, não é? Nós temos alguns materiais 

disponíveis na escola. Por exemplo, já fiz várias visitas naquela INB, pra trabalhar. A 

gente manda um ofício para o escritório da INB, em Caetité. A prefeitura dá o ônibus, 

disponibiliza funcionários. Dá o ônibus! Eu já levei várias turmas de 9º ano lá, na INB, 

lá na mina mesmo! Uma aula muito rica. A prefeitura dá o ônibus. A gente está lá 

disponível. Eles ajudam! A escola tem o material! Já houve um grande avanço.  

Está faltando o laboratório. Eu acho um pouco bem negativo, a falta de um 

laboratório! Mesmo que fosse o mais simples! Não é? Para a iniciação à Química! Mas 

que tivesse! Apesar de que a gente faz algumas, algumas experiências em sala de 

aula! A gente faz! Eu faço algumas experiências para observar as reações químicas! 

Coisas que podem ser feitas, não é? Têm algumas que não podem, não é? Mas a gente 

realiza experiências, na sala de aula! A gente pesquisa, não é? A gente faz trabalhos 

em grupo. Eu faço assim! Eu procuro fazer, usar o que tem. Eu uso o que tem! E 

procuro assim, é... buscar sempre! (Excerto da entrevista da professora PM). 
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Tem as positivas, não é? Que eu já mencionei, pelo progresso. Pelo fruto do trabalho 

da gente. Quando a gente vê um aluno que aprendeu e levou essa aprendizagem pra 

favorecer a vida dele, não é? A qualidade de vida dele. Isso aí é um ponto positivo.  

O negativo é que as salas são superlotadas. Aluno não respeita, não para pra ouvir. 

Então, o esforço é muito grande pra gente manter, pra gente dominar. A questão de 

fazer com que eles escutam a gente, não é? Hoje, a adolescência está assim, sabe? Eu 

não sei se... não sei! Banalizou a situação. Sei que... os alunos, hoje, eles não param pra 

ouvir, eles preferem mais estar de lado conversando com os colegas na hora da 

explicação, do que... Param, são uns poucos, que... sabe, eu sou nojenta pra isso. Ou o 

aluno cala pra eu escutar ou eu calo. Eu não falo, não explico se eles estiverem 

conversando. Eu sinto incomodada com isso. Eu estava na 8ª série (9º ano), ou eu falo 

ou eu vou ouvir isso, entendeu? Então, a partir disso aí, eles param um pouco. 

Também, a concentração deles é muito pequena, não é? Não sei se é por causa da 

evolução que está aí, mas, é difícil nessa condição!  

E o negativo é a pressão da superlotação de sala, não é? Às vezes a gente precisa de 

materiais. Não encontramos. E as salas quentes, muito quentes. O ventilador faz um 

barulho estrondoso, que acaba deixando a gente mais doida. 

Nas 8ª (ou 9º ano), 42 (alunos). Tem uma com 44 e outra com 43 (alunos). Muito 

aluno. E aí, a zoada do ventilador, o calor, incomoda, E se eles conversam também 

incomodam. Então, tudo isso é um ponto negativo pra a aprendizagem, não é? 

(Excerto da entrevista da professora PS2).  

 

É como eu disse anteriormente, não é! Nós não temos, em se tratando de recursos 

tecnológicos, ainda faltam muito! É..., a escola ainda não tem esses recursos, nós não 

temos um laboratório de informática. Nós não temos uma biblioteca equipada, para 

ser utilizada por nossos alunos. A gente sabe que uma escola, não é! Com uma 

biblioteca ajuda muito, um laboratório, no caso de ciências, um laboratório de 

ciências ajuda. Nós aqui não temos um microscópio para a gente usar. A gente tem 

que correr atrás, pegar emprestado. Então, ainda falta muita coisa! 

(Tem data show?) a gente faz, assim, uma... Nós temos 16 turmas. A gente tem um 

esquema de reserva. E aí, a gente reserva, nós temos um data show e um outro 

aparelho, é tipo um data show. Aqui tem 980 (alunos), se eu não me engano. É por 

aí! São 8 (turmas de ciências). Aqui funciona a educação infantil. De 1ª a 4ª série, que 

é o segmento 1. E o segmento 2, do 6º ao 9º ano. É... do material que eu acho, é 

importante, não é! Não é que vai substituir o trabalho do professor, mas é um 

aliado. Pra gente fazer um bom trabalho, a gente tem que ter esses recursos! 

(Há falta de recursos nas aulas de ciências?) - A gente dá um jeito, a gente.  Faz 

pesquisa, a gente traz é... é... Revistas, livros pra estar pesquisando. Outra... Falar 

em livros, esse ano mesmo, a gente está enfrentando um problema muito sério. 

Infelizmente, as nossas turmas, nós não recebemos livros de ciências. Eu estou 

trabalhando com livros do ano passado. Que foi... Esse ano, são livros novos, não é? 

Foram adotados livros novos, mas nós não recebemos. Então, como é que eu estou 

trabalhando: é... Um livro pra cada dois alunos. Aí eu explico o conteúdo, levo os 
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vídeos. Após esses vídeos, eles fazem as atividades em dupla, porque nós não temos 

livros!  

Nós temos um laboratório de informática, e alguns, trabalham em grupos. Tira um, 

dois em grupo pra fazer esse trabalho. E, alguns também têm internet em casa. 

Mesmo morando na zona rural, alguns têm.  

Ponto negativo. É positiva no caso dos recursos que nós não temos. É..., acaba 

atrapalhando, não é? Não é um ponto positivo, é negativo! 

Ponto positivo, o ponto positivo, eu acredito que seja assim, o desempenho dos 

professores. Nós temos uma equipe muito boa, que está sempre buscando novos 

conhecimentos, aperfeiçoando, cada um na sua disciplina. Então, a interação entre 

os docentes. Então, é o ponto positivo que eu vejo. É o professor, ele não ficar 

parado. Ele está sempre buscando, mesmo quando falta os recursos que nós 

deveríamos ter, mas o professor, ele não para. Ele está sempre inovando. Não é 

porque nós não temos recursos tecnológicos que a gente vai deixar de dar uma boa 

aula! A gente consegue fazer esse trabalho! (Excerto da entrevista da professora PC). 

 

No relato da colaboradora PS2 tanto quanto o das outras professoras, é 

enfatizada a falta de laboratório e de equipamentos para realizar experimentos nas 

aulas de ciências e do livro didático adotado nas escolas. Mesmo com alguns recursos 

tecnológicos existentes na instituição de ensino, o número de alunos é muito grande 

para o desenvolvimento de aulas, das experiências e das pesquisas.  

Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009, p. 12), “na sociedade 

contemporânea, as rápidas transformações no mundo do trabalho, o avanço 

tecnológico, configurando a sociedade virtual e os meios de comunicação e 

informação incidem fortemente na escola”. Compartilho com a ideia de Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco sobre o enfrentamento de desafios por meio de políticas 

públicas de governo nas escolas, no investimento da formação e no desenvolvimento 

profissional de professores. Em contrapartida, os docentes contribuem com seus 

saberes, valores e experiências na melhoria da qualidade da educação em seu 

trabalho docente.  

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009, p. 14) destacam a importância da 

valorização do trabalho docente e afirmam que isso “significa dar aos professores 

condições para analisar e compreender os contextos histórico, social, cultural e 

organizacional que fazem parte de sua atividade docente”. 

Mesmo diante de situações clamadas pelas colaboradoras como melhoria nas 

condições de condições, bibliotecas e laboratórios informatizados, equipados e 
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recursos tecnológicos disponíveis para o professor e para o aluno das escolas 

estaduais e ou municipais, o que notei foi que, quando é solicitado transporte ou 

algum material pedagógico pelo professor, o município, por estar mais perto das 

escolas, atende com maior rapidez, enquanto para o Estado, a burocracia é maior, 

talvez por ser “mais longe” das escolas, pela sede ser na capital, Salvador (BA). Isso 

não quer dizer que os pedidos sejam atendidos prontamente pelo município, mas 

sobre a questão do transporte para visitar determinado lugar, como a INB, que está 

relacionada a questões que envolvem o ensino de ciências, o município disponibiliza 

recursos com mais agilidade que o estado. 

A nossa clientela, o aluno, atualmente, não se satisfaz mais com o quadro 

branco e ou quadro negro, com o pincel ou giz, com o livro didático ou com aula 

expositiva pelo professor. Estamos na era da tecnologia, da informatização, da 

comunicação por meio das redes sociais, do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, 

do Skype, dos e-mails. O socorro do professor para equipar as escolas com recursos 

tecnológicos, com salas ambientes adequadas para o aluno, para o docente, com 

laboratórios bem equipados, conservados e modernizados, para a realização de 

experiências em laboratório confirma a precária situação na educação, nas escolas 

públicas estaduais de municipais do estado da Bahia. Esse pedido de socorro está 

elencado, também, nas narrativas das colaboradoras dessa pesquisa. É preciso que 

haja mais investimento na infraestrutura da escola, nas condições de trabalho e na 

formação do professor. 

 

3.3 As experiências de trabalho: o encontrar-se na profissão professor 

 

A formação dos professores é um desafio na contemporaneidade. Com a LDB, 

são estabelecidos os processos formativos e de trabalho dos professores, a 

organização do ensino nas esferas federal, estadual e municipal e a formação dos 

profissionais da educação. A LDB veio contribuir para que o professor se 

fundamente em sua legislação na legitimação da carreira docente. No encontrar-se na 

profissão, o professor apresenta suas experiências de vida, de trabalho e de formação 

como contributo nos processos identitários e nas práticas formativas docentes. Nesse 
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ponto de vista, as narradoras apresentam as experiências vividas como momentos 

importantes no “encontrar-se” na profissão professor e contam que:  

 

Nenhuma experiência de vida pode ser descartada como sem importância. Tudo o 

que a gente vive é importante. A gente aprende com tudo, até com o que não deu 

certo, não é? Tomara que o a Brasil aprenda também com o 7 a 1, não é? (Alemanha 7 

X 1 Brasil, na Copa do Mundo de 2014). Com o que não deu certo (risos). Mas aprende. 

Pelo menos a gente já descarta aquela possibilidade e já vai buscar outra, então 

serviu. Então não tem nenhuma experiência que seja, que possa ser descartada. Tudo 

foi importante para construir uma visão da profissão, tudo foi importante. E eu fiz 

questão de passar pela creche, que é de 4-5 anos, é creche, não é? Aqui no Centro 

Social Urbano (CSU), passei, foi ótimo, maravilhoso, experiência super legal, adorei! 

Passei pela educação, pela alfabetização, que também foi uma experiência ímpar. 

Muito diferente das outras. Cada uma é diferente, muito diferente. Foi muito boa 

também a alfabetização. Nessa época conheci muito curso bom, muito curso bom, nós 

trabalhamos muito. É... depois o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e agora 

ensino médio. Tudo valeu a pena, tudo valeu a pena. Até as dificuldades que deixava 

a gente com cabelo de pé. Tudo... Valeu a pena. Cada problema valeu a pena. A gente 

aprende muito, a gente aprende para a vida, a gente aprende pra profissão, a gente 

aprende pra todas as coisas, então não tem nada para descartar não (Excerto da 

entrevista da professora PS1). 

Eu acho que, ter acesso, não é? Uma coisa assim, aqui em nossa região também. Tem 

um Parque Eólico, não é? Assim, eu também já fiz trabalhos com eles. Já fomos visitar 

o parque de energia eólica. Assim, eles ir lá, ver! Uma coisa é você falar do catavento, 

da energia eólica, outra coisa é você ir lá, no campo! Mas já levei meus alunos. 

Mandei ofício. A prefeitura dá o ônibus, disponibiliza. A gente manda ofícios. Já levei 

eles, lá, no parque eólico, pra conhecer!  

Hoje, pela vice-direção, eu só tenho o 9º ano! Eu só estou 20 horas na sala de aula. - 

Mas quando eram dois turnos assim, eu levava. Já levei meus alunos no Parque 

Eólico. A gente leva todo mundo junto. Fizemos pesquisas. Convidei o pessoal lá, da 

renova, para dar palestras. Fizemos excursões, até lá, e tal e tal.   

Levei também à INB, para ver toda aquela questão ambiental. O impacto ambiental! 

Ver como funciona aquelas palestras. E também aqui na nossa região, próximo ao 

colégio que eu trabalho, um bairro chamado Lajedão, não é? Lajedo. E assim, resgatei 

a história de Guanambi! Que hoje, a cidade de Guanambi, hoje, o abastecimento de 

água é do Rio São Francisco, não é? Foi publicado. Eu mandei para Salvador, mandei 

pra... Depois pra Brasília, os projetos que nós fizemos aqui. Então assim, é um 

trabalho!  

- Construíram uma barragem! Era uma comunidade, inclusive minha família é de 

Ceraima. Então, eu tenho muito acesso a isso. Tinha um povoado lá! O Gentio, não é? 

E, quando foi fazer essa Barragem em Ceraima, mudou-se, não é? Essa população! 

Dividiu, uma parte foi para Morrinhos, outra parte pra Vila de Ceraima. Então tinha, 

tem uma história embaixo daquela barragem, não é? Tem um cemitério ali, não é? 
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Então assim, teve uma época que a barragem secou tanto! Que eu levei meus alunos. 

A gente atravessou. O que era uma ilha! A gente pisou, a gente caminhou. Eu levava 

eles lá! O impacto ambiental, as questões do agrotóxico nas margens, não é! As matas 

ciliares. A gente tinha todo esse trabalho! A gente tinha todo esse trabalho e tal. Então 

assim, o que pode ser feito, eu faço! 

Esses momentos todos, de experiência. Eu acho que a pesquisa de campo é muito 

rica! Nossa região é muito rica! Voltando lá próximo, ao colégio Enedina, tem o bairro 

Lajedo. Antes de saber da construção da barragem de Ceraima... Voltando a história 

de Guanambi, a origem de Guanambi, lá tem um lajedo, tem uma fonte de água ali. O 

caldeirão conhecido assim, que antes da Barragem de Ceraima, abastecia a cidade de 

Guanambi. Já fiz esse trabalho. Levei meus alunos até esse lajedo. Eu gosto de levar 

lá! Pra ver aquela questão toda do ambiente, da interação, até mesmo, infelizmente, a 

degradação ambiental que abastecia a cidade. Hoje está todo poluído, todo sujo. 

Então, tudo isso eu me realizo assim! (Excerto da entrevista da professora PM). 

 

Olha! O que eu acho importante é quando vejo aquele aluno, que ele não tem uma 

condição econômica, que eu também passei por isso. Não tem uma condição 

econômica boa. Ele está interessado pra aprender, sabe? Enquanto que tem tantos que 

tem lá, tem tudo, de bom e do melhor, e que não interessam. E aquele que vem lá da 

zona rural, e, às vezes, vem até sem tomar café.  Levanta cedo, está num sofrimento, 

está lá interessado para aprender, ele sabe. Sabe... É... fazer perguntas pra o professor. 

A gente percebe que ele leu em casa, que ele tira dúvidas, que ele está querendo 

aprender. Isso eu fico muito é... gratificada com isso aí. Que eu vejo que aquele que 

precisa estar mesmo se esforçando para aprender. Enquanto que muitos têm tudo de 

bom e não valoriza (Excerto da entrevista da professora PS2). 

 

Olha, é..., é durante esse tempo quando eu disse que não tem a valorização do 

profissional, mas eu quero ressaltar, assim, que o governo também, ele não valoriza 

muito o profissional, mas tem disponibilizado alguns recursos, não é? Programas 

novos que vem sendo criado. É,... é... pensando no bem-estar, no desenvolvimento 

dos nossos alunos. Aqui no nosso município, nós temos o Mais Educação, que já é um 

avanço, onde o aluno, aqui na nossa escola, eles passam aqui em tempo integral. 

Alguns alunos da zona rural vêm pra cá, fica o dia todo na escola. Então a gente já 

trabalha de forma integral. E tem muitos recursos que, que... a escola vem buscando, 

não é? Para atender esses alunos. 

(Os alunos vêm de quê?) - Tem o transporte escolar, que na nossa época não tinha. 

Hoje tem o transporte escolar, não é? Que a prefeitura, que mantém esse transporte. 

Então, os alunos, eles são pegos na sua residência, vêm pra escola. Passa, a merenda 

escolar também, que eu considero assim, um avanço, na minha época não tinha! Já é 

um avanço também! Acho que é só! (Excerto da entrevista da professora PC). 
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Nesse encontrar-se na profissão, as professoras PS1, PM, PS2 e PC narram o 

desenvolvimento de seu trabalho em sala de aula, das experiências ímpares que 

vivenciam com seus alunos, os passeios em outros espaços não formais e a visita em 

locais que possibilitaram aos alunos observar e aprender sobre a vida, sobre a escola, 

sobre ciências e biologia, dentro e fora das quatro paredes da sala de aula. 

Consideram que toda e qualquer experiência não deve ser descartada. São 

experiências formativas que envolvem a creche, a alfabetização, o ensino 

fundamental e o ensino médio e que ultrapassaram os muros das instituições de 

ensino. 

Para a professora PS1, toda a aprendizagem é importante e as experiências de 

sala de aula, nos cursos que participou, são conhecimentos que a profissão propicia e 

que servem para a vida. A professora PM conta que se realiza com tudo o que faz, 

com o ensino, com a escola, com os passeios, com os projetos e com o envolvimento 

do aluno nas atividades em sala de aula e nas excursões. A professora PC sente-se 

realizada com o desenvolvimento dos projetos do governo, como o Mais Educação11, 

com a escola integral, com o transporte e a merenda escolar, que beneficia os alunos, 

em especial os da zona rural, que são em maioria na escola em que está lotada, 

avanços que não existiam na época em que estudava. Ressalta, também, a 

desvalorização do governo com o profissional de educação.  

A realização como professora, para PS1, é quando ela vê o aluno que não tem 

condições econômicas se interessar pelo estudo e participar das aulas, mas, ao 

mesmo tempo, fica desmotivada ao presenciar alunos que têm uma situação 

econômica estável e que não valorizam a escola, o ensino e a aprendizagem. 

Considero que todo momento de aprendizagem é importante em nosso 

processo de formação, no compartilhamento coletivo do conhecimento e que as 

experiências formativas e profissionais nos fazem encontrar-nos com a nossa 

profissão. Contudo, vivenciamos em nosso campo de trabalho a desvalorização 

profissional, salarial e a falta de disponibilidade de materiais em sala de aula. Outros 

espaços de formação devem ser encontrados, pois estamos sempre ampliando e 

                                                           
11 Programa do Ministério da Educação (MEC) na indução da ampliação da jornada escolar e 
organização curricular na perspectiva da Educação Integral. 
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compartilhando conhecimentos em espaços diversificados no exercício de nossa 

docência. 

Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009, p. 16) “o trabalho docente está 

impregnado de intencionalidade, pois visa à formação humana por meio de 

conteúdos e habilidades, de pensamentos e ação, o que implica escolhas, valores, 

compromissos éticos” e, segundo os autores, “as experiências acumuladas assumem 

papel relevante à formação de professor”. 

Nesse contexto, considero que as nossas experiências na profissão professor 

são contributos importantes na prática cotidiana escolar e na relação 

professor/aluno/escola/trabalho-docente, momentos importantes de encontrar-se 

na profissão professor. Para Josso (2004), todo conhecimento é autoconhecimento e 

toda formação é autoformação. Acredito que as experiências formativas e de trabalho 

são momentos que nós, professores, vamos nos formando e autoformando no 

percurso do exercício da docência e na relação com o outro.  

Nesse itinerário docente, as narradoras apresentam os momentos que se 

perceberam em sua profissão, as suas escolhas, o despertar para a docência desde a 

infância, as influências da família e do meio social e escolar – e também o 

comprometimento, a responsabilidade profissional em assumir a sala de aula, as 

manifestações tecidas pelos alunos no retorno dos conteúdos trabalhados e utilizados 

no cotidiano escolar e o progresso e o desenvolvimento destes para além da sala de 

aula: 

 

Bem, eu não escolhi ser professora, não é? Se eu pudesse eu teria feito, seguido outro 

ramo. Mas fui muitas vezes contrariada para a sala de aula. Lembro que eu não 

queria, chegava lá em casa, falava com meu pai que ia desistir, que eu não ia mais de 

jeito nenhum. E ele: vai, você vai sim, tal. Depois de algumas coisas, de mordidas de 

aluno, foi quando eu comecei logo. Eu era novinha, não é? 17 anos. Era mordida de 

aluno, e aluno subia, e aluno descia, eu ficava doida. Eu falava que não ia mais. Foi 

difícil. Fui, muitas vezes, para a sala de aula, querendo não ir. Mas quando você fica 

na frente você olha para a cara dos alunos. Ali, faz toda a diferença, não é? Porque 

não importa agora o que eu quero. Agora ali a responsabilidade fala mais alto do que 

a minha vontade.  

E agora, ali são pessoas que estão ali, que não tem nada a ver comigo, com meus 

desgostos. E está ali. E que está na minha responsabilidade. Então, ali agora não tem 

queixa. Ali é encarar e fazer o melhor, e dar o melhor, gostando ou não gostando. Eu 
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acho que, quando você fica na frente da sala de aula, que você olha, você se percebe 

professor, na responsabilidade que tem, na formação daquelas pessoas ali, que vem 

de realidades muito diferentes, que você não conhece. A maioria você não chega a 

conhecer a realidade que vive.  E que você tem que ter cuidado com as palavras. 

Porque uma palavra colocada errada pode machucar alguém que você nunca vai 

saber que foi machucado pelas suas palavras. Que está vivendo uma realidade que 

você não conhece. Tem que ser muito, muito... Chegou na frente da sala de aula, você 

é professora, ou querendo ou não. Agora ali você esquece, que eu vim pra cá sem 

querer, que eu vinha... Não dar mais para lembrar disso. É assumir a 

responsabilidade. E foi assim sempre, sempre. E as colegas, às vezes, falam, você diz 

que não gosta, é porque, gostando ou não você tem que fazer o melhor. Eu me cobro 

muito, não é? Eu me cobro muito. Não importa o que eu vou fazer. Eu tenho que 

fazer o melhor. Se eu vou tapar buraco de colega, vou.  

Então, eu tenho que fazer o melhor.  Ah... faz isso aqui, é de última hora.  Eu só vou 

se eu conseguir fazer bem. Se eu não for eu não encaro. Porque eu me cobro. Eu me 

sinto mal se não fizer direito. Por isso que eu não sou mais top, não é? (risos). Porque 

eu me cobro. Eu só posso fazer o que eu acho que é certo fazer, aí é que fica difícil. A 

profissão aí fica muito complicada. O que é certo fazer é o que aprendi na faculdade, 

não é? É você dar o conteúdo, é você querer que o aluno aprende. É você cobrar. 

Porque o aluno, se deixar por ele querer estudar... A gente sabe que na fase de 

adolescente, na fase de jovem, na fase de criança, de ensino fundamental, eles não vão 

por eles. Tem que ter um incentivo, tem que ter cobrança.   E pai não quer que você 

cobra. E o pai não quer nota baixa. E menino não quer nota baixa, e o Estado quer que 

você aprove. E chega no Conselho de Classe você tem que aprovar o menino que... 

você sabe... Não teve aquelas competências desenvolvidas, aquelas habilidades, 

aquele conhecimento, que ele não adquiriu. E o trabalho que você fez o ano todinho 

fica desmerecido, quer dizer, tanto você fazer como não, ele vai ser aprovado. Não 

pelo fato de reprovar, porque hoje eu penso que o fato de reprovar, não sei se resolve 

também as coisas. E o que vai resolver? E o que vai resolver? Se o aluno passa sem 

estudar, ele nunca vai estudar, ele nunca vai estudar. Se também pra ele tanto faz 

passar como perder. A reprovação também não vai resolver. É..., hoje eu converso 

com os alunos do ensino médio. – Gente, o que fazer? A situação é assim, assim, 

assim. O que nós vamos fazer? Nem eles mesmos sabem me dar a resposta pra isso. 

Mas o que eu acho certo fazer é esse: dar o conteúdo, o melhor que você puder, 

aprofundar, esclarecer, tirar dúvidas, fazer exercício, fixar e cobrar do aluno o estudo 

(Excerto da entrevista da professora PS1). 

 

Eu, muito cedo, quando criança, já me enxergava professora, como profissional, não 

é! Com a conclusão do magistério. Naquela época, eu já parti para uma sala de aula 

de escola particular. Depois, eu fui, eu passei no concurso da prefeitura, já 

profissionalmente. E o que eu destacaria mesmo são essas pessoas! Eu acho que a 

gente não pode ficar muito presa às quatro paredes da sala de aula. Que o 

conhecimento não é construído só com o que tem lá no livro. Por que que eu vou falar 

de uma barragem de Itaipu, se aqui em Guanambi tem uma barragem? Eu vou falar 
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lá, de Angra dos Reis, a usina nuclear de Angra dos Reis se tem a INB em Guanambi? 

Tem em Caetité. Por que que eu não levo os alunos lá? Eu levo! Pra eles conhecerem, 

pra eles saberem! Ah! O que é urânio? A bomba lá, que teve um acidente nuclear, que 

teve lá no Japão, de Fukushima. E aqui tão pertinho, que pode ocorrer o risco de 

acontecer igual, não é! A Greenpeace! A ONG, lá no Canadá, ela denuncia o tempo 

todo, o vazamento de urânio, no lençol freático da nossa região. Tanto é que o 

número de câncer, em nossa região, é assim, é uma coisa horrorosa. Os próprios 

médicos, lá, no Aristides Maltez, em Salvador, eles ficam, assim, impressionados com 

o número de câncer aqui em nossa região. Tanto é que está vindo uma filial do 

Aristides Maltez pra Caetité! O centro de oncologia, não é por acaso! E tudo isso é 

ciência! Tudo isso é conhecimento! Ah! O acidente nuclear lá em Fukushima. E aqui 

em nossa região? Não se morre quando é acidente, é câncer. Em nossa região, não se 

morre de outra coisa! Então, não é o conhecimento em ciências, não é feito apenas em 

quatro paredes, apenas o que a gente vê na televisão, vê na internet, vê no livro! 

Nossa região é sul do mundo! Tudo que acontece no mundo tem aqui em Guanambi! 

(Excerto da entrevista da professora PM). 

 

Eu me percebi na profissão, eu vi que o que estava sendo discutido em sala de aula, o 

que estava sendo trabalhado em sala de aula estava sendo usado na vida do aluno, 

entendeu? Quando a gente ensina, por exemplo, a questão da alimentação. - Ah, 

professora! É mesmo! A gente fez, deu certo em casa! Por exemplo, as vitaminas tem 

que usar pra saúde. E... tudo que a gente usa e trabalha em sala de aula, se eles 

levarem para a vida deles. Isso aí, é... Isso aí deixa a gente satisfeita com a profissão. 

A gente fala: está dando certo, não é? Porque a aprendizagem em quatro paredes não 

é só saber ler e escrever. É utilizar o que está sendo explicado pra vida. Então, eu 

lembrando, na minha profissão, quando eu vejo dando certo. O que eu trabalhei em 

sala de aula é pra vida deles, não é? Eles comentam o que fizeram, que a gente vê 

também. É, houve progresso, não é? Igual à coleta nos bairros. Às vezes, a gente 

conscientiza, a gente vê que naquele local não tem mais o lixo que tinha. Então isso aí, 

eu acho que é de suma importância, que a gente encontra na profissão, que dá certo o 

que a gente trabalha em sala pra vida do dia a dia, do cotidiano (Excerto da entrevista 

da professora PS2). 

 

Olha, assim, o que eu acho mais importante na minha profissão é quando você vê o 

desenvolvimento, que você lida com seres humanos. E que você vê o 

desenvolvimento dos seus alunos, o crescimento. Quando você encontra com ex-

alunos, que você conversa, e aí, um está fazendo direito, outro está concluindo 

medicina. Então você sente, não é! É..., é, lisonjeada, é... pedagogia... É administração 

(Cursos que os ex-alunos estão cursando/concluindo).  Pra mim foi assim, uma 

satisfação tão grande, quando há uns três anos atrás, quando chegou na minha 

residência um convite de um ex-aluno, lá da região de Morrinhos. O que me deixou 

mais feliz ainda, por ser assim, de família humilde, e ele está concluindo o curso de 

medicina não é? Uma..., uma universidade pública. Então, eu fiquei muito satisfeita. 
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Então, o que faz a gente acreditar ainda na nossa profissão, de não abrir mão dela, são 

essas coisas que acontecem. Que é muito gratificante! (Excerto da entrevista da 

professora PC). 

 

Os dilemas da profissão são percebidos nas narrativas das colaboradoras da 

pesquisa: como ensinar? O que fazer na sala de aula? A forma de ensinar que 

aprendemos, no magistério, na Faculdade, de transmitir e cobrar conteúdos, de 

perceber as competências e habilidades dos alunos e de se preocupar com as palavras 

ao se dirigir ao aluno são pontos destacados como importantes na profissão. 

Sobre os dilemas da profissão em que as narradoras enfrentam em seu dia a 

dia na escola, Tardif (2002, p. 56) anuncia que “o trabalho é um processo que 

desencadeia uma transformação real no trabalhador”, que carrega marcas de 

identidade, modificadas no transcorrer da existência do professor e caracterizadas 

pela atuação profissional, que envolvem os saberes da profissão.  

Nos momentos diversos em que as professoras se percebem na profissão, 

nessa relação com o trabalho, com o conhecimento e com a aprendizagem, são 

acentuados saberes mobilizadores utilizados na prática cotidiana. Para a professora 

PS1, a responsabilidade ultrapassa o seu gostar ou não da profissão, expressado 

nesse fragmento: Quando você fica na frente você olha para a cara dos alunos. Ali, faz toda a 

diferença. Porque não importa agora o que eu quero. Agora ali a responsabilidade fala mais 

alto do que a minha vontade. Ali é encarar e fazer o melhor, e dar o melhor, gostando ou não 

gostando. No excerto exposto pela colaboradora PS2: “Quando a gente ensina, por 

exemplo, a questão da alimentação. - Ah, professora! É mesmo! A gente fez, deu certo em casa! 

Por exemplo, as vitaminas têm que usar pra saúde.”.  

A professora PM apresenta outro exemplo quando faz uma comparação com 

as barragens: Por que que eu vou falar de uma barragem de Itaipu se aqui em Guanambi tem 

uma barragem? Eu vou falar lá, de Angra dos Reis, a usina nuclear de Angra dos Reis se tem 

a INB em Guanambi? Tem em Caetité. Porque que eu não levo os alunos, lá? Eu levo! Pra 

eles conhecerem, pra eles saberem! (Excerto da entrevista da professora PM). Para a 

professora PC, no fragmento: Quando você vê o desenvolvimento dos alunos. [...] Então, o 

que faz a gente acreditar ainda na nossa profissão. 
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A reflexão, a tomada de consciência ao se perceber professor, ao enfrentar a 

realidade da sala de aula, e a responsabilidade com a formação dos alunos são 

importantes na carreira docente e nos acontecimentos existenciais da profissão 

professor.  

Para Tardif (2002, p. 58), “os saberes servem para resolver problemas dos 

professores em exercício, dando sentido às situações de trabalho que lhes são 

próprias” e englobam competências, habilidades (ou aptidões) e atitudes docentes.  

Os saberes da profissão são aprendidos nas experiências cotidianas do 

exercício da docência, na convivência com os alunos, com os colegas, com os 

problemas existenciais, com os arranjos que forjamos no dia a dia da profissão 

professor para dinamizar a sala de aula e com os recursos pedagógicos disponíveis, 

sendo um autoformador e pesquisador da própria prática docente.  

 

3.4 Condições de trabalho no percurso formativo docente: como os professores se 

assentam na carreira 

 

Apresento o desdobramento das condições de trabalho docente, partindo do 

contexto das narrativas das professoras de Guanambi que exercem a sua docência 

nas disciplinas de ciências e de biologia nos anos finais do ensino fundamental da 

educação básica e que contam as situações cotidianas de interação com alunos e 

colegas, as atividades docentes e como se assentam na carreira. 

O trabalho docente se multiplica dentro do sistema de ensino cotidianamente. 

Nesse processo, faço a análise das condições de trabalho dos professores, que 

envolvem as dificuldades, os dilemas, as tensões, as opções pelo magistério, as 

diversidades enfrentadas no dia a dia da profissão, as expectativas com os alunos, 

com a docência, os conhecimentos adquiridos e as condições e pressões geradas no 

campo de trabalho.  

Ao analisar a história da profissão professor e as condições de trabalho, 

entendendo-as como campo de trabalho, hoje, no espaço de ação docente, apresento 

as narrativas das colaboradoras, por meio de suas narrativas. 

Para a professora PS1: 



185 

 

 

As condições de trabalho deixam a desejar. Eu acredito que o Estado devia olhar para 

o professor com um olhar de um profissional competente, que preocupa, que é 

responsável, que estuda. E deveria investir no profissional professor, nas condições 

de trabalho que ele tem. Que o pior do professor, ainda, pra mim não é o salário. São 

as condições de trabalho que são oferecidas para a gente trabalhar. Não são as 

melhores, não são adequadas. Então, eu acho que devia se olhar como uma profissão, 

como um profissional. Então, você se formou, estudou para dar conta desse recado. 

Mas a gente dá deste, daquele, daquele outro também dá. Então eu acho que é 

muita... Sobrecarrega demais o professor. O Estado devia dividir a responsabilidade 

ou colocar cada um com sua responsabilidade. As escolas deviam ter um psicólogo 

para atender essa área. É diferente da do professor, não é? Devia ter uma assistência 

aos pais, às famílias, que fosse social, que fosse psicológico, que fosse espiritual, seja 

lá o que for.  [...] Só que o professor, ele não é visto como um profissional de uma 

área. Ele é visto como um profissional de muitas áreas, não é? Ele é obrigado a saber 

um pouquinho de tudo, de enfermagem, para socorrer o aluno. Tem que saber 

aconselhar como uma mãe, como um pai. Ele tem que saber (risos) ser um psicólogo 

para descobrir que o aluno tem um problema lá. Então, se ele não saiu bem na prova, 

pra dar uma chance diferente para o aluno.  

Então, acho que é isso: o governo devia colocar dentro das escolas outras áreas 

profissionais para ajudar o trabalho do professor, enquanto professor. Um psicólogo 

para atender a área, que a psicologia prepara esse profissional para atender. 

Assistente social. Devia ter vários, vários grupos de profissionais para atender, 

trabalhando junto com o professor. Então, eu acho assim, que a profissão professor... 

Os recursos, as condições de trabalho são inadequadas.  Sempre foram, não é? Não é 

de hoje não, sempre foram. Sempre deixou a desejar. Por isso que o professor, de vez 

em quando, faz as paradas, faz as greves, nem sempre é só pelo salário. É por 

condições melhores de trabalho. É desenvolver melhor seu trabalho. Ele quer fazer 

bem feito. Mas às vezes é limitado (Excerto da entrevista da professora PS1). 

 

Segundo a professora PM:  

 

É o que eu digo, melhorou, mas ainda pode melhorar. As condições de trabalho, no 

geral, o material não é o ideal, mas nós temos alguma coisa que pode ser trabalhada. 

E eu trabalho com o que eu tenho. Eu faço uso do que eu tenho: do microscópio, do 

data show, do computador da escola, com pesquisa de campo, não é! Nossa região é 

muito rica, eu levo os alunos até lá. Mas eu ainda, eu acho que somente o professor, 

ele não pode ser responsabilizado pelo resultado final. Ele tudo, ele tem a família, tem 

a questão socioeconômica, tem o sistema, tem tudo. Tem o querer do ser humano! 

Tem até uma frase que eu já, é uma opinião minha, assim, pela minha história de 

vida, que eu acho que o ser humano... que eu sempre falo nas reuniões de pais e 

mestres. No final de unidade como vice-diretora. Falo com as mães: mães, todos nós 

temos uma fera dentro de nós, essa fera está adormecida. A gente tem que despertar 
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as feras que nós temos dentro de nós: a vontade de querer! A gente precisa querer! 

Tudo no ser humano precisa querer! 

O sistema não é o ideal! A sala de aula não é o ideal! Tudo não é o ideal! Eu sempre 

quero melhorar! O sistema tem melhorado! Mas o aluno também precisa querer! O 

processo de ensino aprendizagem não depende apenas do professor!  Não é um 

computador que vai fazer o aluno aprender! Vai ajudar, é uma ferramenta! O 

professor, ele é uma ferramenta, ele é uma parte do sistema, do processo! Mas ele não 

pode ser responsabilizado cem por cento por tudo, pela vida do aluno!  

O aluno não aprende porque o professor não ensina. Eu não concordo! Eu não 

concordo! Porque em uma conversa entre amigos a gente aprende. Eu sou muito 

aberta ao conhecimento. Eu sou muito aberta.  Eu amo conversar, ser, socialização 

(risos), entendeu? Eu aprendo com os meus colegas! Eu aprendo com os meus alunos! 

Eu sou muito aberta ao conhecimento. Eu tenho fome do conhecimento, entendeu?  

Então assim, eu acho que, o aluno..., eu tenho até uma opinião minha. Eu sempre 

pensei isso. E eu tenho uma frase de Albert Einstein: eu não sei se vou conseguir 

reproduzir corretamente! Mas, ele diz assim: existe uma força motriz mais poderosa 

que o vapor, que a energia nuclear e que a eletricidade: a vontade. Isso pra mim, essa 

frase, tinha essa opinião de que o ser humano tem que querer para aprender. Se ele 

não quer, ninguém vai fazer ele aprender não! E assim, pesquisando na aula, na 

internet, eu encontrei essa frase de Albert Einstein. Eu concordo plenamente! 

Inclusive, eu imprimi, peguei o meu dinheiro, fui lá! Revelei a foto ampliada e 

coloquei em cada sala de aula, na frente do quadro essa frase. E, conversei, debati 

com os alunos. Discuti com eles e tal. Coloquei, espalhei pelo pátio da escola! 

Inclusive o pessoal do Cetep, da Secretaria de Educação gostou demais. Quis até, me 

perguntou, onde eu encontrei? Para trabalhar, para pesquisar, por nos trabalhos das 

meninas e tal, das coordenadoras do Cetep. Elas acharam interessante. Eu falei, eu 

também achei muito interessante! Não é?  

Uma força motriz mais forte do que o vapor, do que a eletricidade, do que a energia 

nuclear, é a vontade do ser humano! O ser humano, ele precisa ter vontade de 

aprender! Ele precisa querer! E aí tem uma foto, no fundo, essa mensagem, está numa 

foto, que eu acho que é na África! A imagem que tem é de uma escola de parede de 

adobão, de enxerto. A parede é de enxerto, de adobão, chão batido. Os meninos, você 

vê assim, que é bem baixa renda. Uns acharam uns banquinhos pra sentar, e os outros 

sentaram no chão, com uma folha de papel e uma caneta. Mas o menino da frente, ele 

está olhando assim, eu imagino que seja um quadro, e copiando. Tem um brilho no 

olho do menino. Aí eu falo assim, não vão ser as paredes da escola, não é o piso da 

escola, não é a cadeira da escola, não é nem o professor cem por cento responsável 

pela aprendizagem do aluno! Ele próprio tem que despertar a fera que está dentro 

dele! A vontade de aprender! Porque se ele não quiser, também ele não vai aprender! 

E eu sinto falta desse compromisso, dessa vontade do aluno querer aprender.  

Aluno não faz mais perguntas! Não sei!  Eu acho que é geral. Pelo que eu converso 

com outras pessoas, é geral. O professor prepara aula, porque ele prepara, tal! Mas o 

aluno não faz mais perguntas! Ele não tem mais dúvidas! Mas não é porque ele não 

tem mais dúvidas, é porque ele não parou para ouvir! Para despertar uma dúvida 
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dele! Não é que ele sabe tudo não! É o contrário! É porque ele não está preocupado 

em aprender. Eu vejo assim!  Não estou dizendo que é assim. É o meu ponto de vista! 

(Excerto da entrevista da professora PM). 

 

Conforme a professora PS2: 

 

[...] Hoje eu já estou estabilizada, mas no início eu sofri bastante. Eu dava aula na 

zona rural. Às vezes, eu não achava (transporte), eu ia no ônibus da Novo Horizonte, 

às seis e meia da manhã e ficava até três e meia da tarde, esperando o ônibus voltar 

de Bom Jesus da Lapa. Então, eu trabalhava apenas 20 horas e ficava 40 horas 

empatada, não é? E cansava muito. Inclusive eu tive problemas familiares por causa 

disso aí. E levei essa situação, assim, com muito carinho. Mas eu ficava com pena de 

deixar meus alunos. Eu trabalhei três anos nessa situação. Não tinha transporte pra 

voltar. Então, eu tinha que esperar o ônibus voltar de Bom Jesus da Lapa, porque era 

muito difícil.  

Eu trabalhava no Bom Jardim (Escola localizada na zona rural). Naquela época, pra 

passar um carro, voltando pra Guanambi era muito difícil! Então, eu, lá, era de sete e 

meia até onze e meia. Então, eu ficava de onze e meia até três e meia da tarde. Às 

15:30, com fome. Às vezes minha água acabava e a água de lá era de poço artesiano.  

Eu tive infecção urinária. Inclusive, eu estava grávida, perdi também, por causa dessa 

situação. Eu sofri muito, mas graças a Deus hoje eu estou estabilizada. Trabalho em 

uma escola perto de casa. Inclusive eu fui removida por causa dessa situação. Um dia 

eu cheguei na Secretaria e aí eu fui conversar com Sandra (Secretária Municipal de 

Educação daquela época) que tive o aborto, não é? Eu estava com o feto morto pra eu 

tirar. Aí eu conversando com ela, falando dessa situação, que eu chegava lá, e tal, que 

eu chegava antes das sete e meia, começava a aula às sete e meia até às onze e meia.  

A gente dava aula de onze e meia até três e meia da tarde, não achava transporte. E, 

por conta disso, eu estava entregando um atestado para fazer uma curetagem que eu 

tinha perdido o bebê, e tal. Então, por causa disso e, também porque eu tinha passado 

em outro vestibular para eu estudar à noite. Ela me transferiu para aqui, mas eu sofri 

muito antes disso.  

Porque, olha, eu fiz o primeiro vestibular para as matérias pedagógicas iniciais, não 

é? De pedagogia. Aí depois, sei lá, eu não gostei muito não. Eu queria trabalhar no 

colégio.  Aí eu fiz outro para as matérias pedagógicas do ensino fundamental II. 

Naquela época, era diferente, não é? E depois que eu fui fazer Biologia. Então, pra 

gente ensinar no colégio era à noite, e as iniciais eram durante o dia. Aí eu só fiz dois 

semestres, da inicial. Depois eu fiz as matérias pedagógicas do Ensino Fundamental 

II, que era pra ensinar de 5ª a 8ª série, na Uneb. A pedagogia que eu estava fazendo 

era para ensinar de 1ª a 4ª série. Eu saía catando disciplina em todas as salas, foi bom 

(Excerto da entrevista da professora PS2). 

  

De acordo com a professora PC: 
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[...] faltam alguns recursos na nossa escola, não só na minha, mas a gente tem contato 

com os outros professores de ciências. Ainda faltam, como eu falei, um laboratório, 

que nos ajudaria muito, uma biblioteca equipada, com livros da nossa área. Não só 

para o professor de ciências, mas também, pra os outros professores. Falta, assim, 

ainda falta... Melhorou bastante, melhorou. A gente for comparar com anos aí atrás, 

melhorou muito, mas ainda faltam destinar mais recursos para a melhoria das 

escolas, pra atender tanto o aluno, quanto o professor nas suas condições de trabalho 

(Excerto da entrevista da professora PC). 

 

O desabafo das professoras salienta como elas vêm se assentando na profissão. 

As tensões e os dilemas com as condições de trabalho demonstram a apreensão que 

as professoras vivenciam no campo docente.  

Nas narrativas das quatro professoras, elas ressaltam que as condições de 

trabalho deixam a desejar. As professoras PC, PM e PS2 afirmam que já melhoraram, 

mas que existe muito a ser aprimorado. A professora PS1 conta que o professor, hoje, 

além do exercício de sua função docente, desempenha vários papeis na escola, como 

psicólogo, assistente social, enfermeiro, pai, mãe. As professoras PM e PS2 acusam 

que o sistema não é o ideal. A preocupação das professoras com a falta de 

investimento na profissão, no salário e na aquisição de recursos básicos para o 

desempenho das atividades pedagógicas é evidenciada em suas narrações. Para a 

professora PS1, não é só por causa do salário que os professores participam de greves 

e paradas, mas as condições de trabalho fazem parte desse processo de luta, de 

melhor ambiente e de recursos para o desenvolvimento das atividades docentes. 

Sobre as tensões no trabalho, a professora PS2 narra episódios marcantes em 

sua vida familiar e profissional, relacionados à falta de transporte escolar. Conta 

sobre um período de seu trabalho na zona rural e que, devido às precárias condições 

de trabalho, teve um aborto. A sua remoção para a cidade se deu pela aprovação no 

vestibular e pela perda de uma gravidez desejada, que marcou a sua vida. 

Nesse período, lembro-me que também fui aprovada em concurso público 

municipal e fui designada para trabalhar na zona rural, mas não aceitei, pois já tinha 

dois filhos, uma com dois anos e o outro com 10 meses de idade. Essas e outras 

histórias fazem-me pensar sobre as dificuldades que vivenciamos em nosso campo 

de trabalho, como foi a vida docente da professora PS2, que, para permanecer na 
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profissão, no início da carreira, se submeteu a essa condição precária, que avilta a 

profissão professor e a identidade e dignidade docentes.  

Sobre as condições de trabalho do professor da escola pública, Duarte (2011, p. 

48) anuncia que este não corre o risco de ficar desempregado, por ter-se submetido a 

concurso público, mas  

 

[...] tem a possibilidade de resistir, de formas diversas, à demanda 
coercitiva do Estado, descartado ou substituído por não aceitar 
determinações ideológicas que implique na divisão entre o trabalho 
concreto e o trabalho abstrato, ou melhor, na negação de seu trabalho 
abstrato. 

 

Duarte (2011) se fundamenta em Antunes (2010, p. 39) ao diferenciar trabalho 

concreto (valor de uso) de trabalho abstrato (valor de troca). O resultado do primeiro 

pode ser visto “nas especificidades da ação humana, na relação natureza e homem 

cujo resultado inicial é a matéria-prima”. O segundo é “entendido como dispêndio 

de força humana produtiva, física ou intelectual, na qual a generalização é possível e 

é criado o valor das mercadorias”. Na dimensão abstrata do trabalho docente, em 

que ocorre dispêndio de energia, Duarte (2011, p. 52) cita como exemplo “em simples 

aulas expositivas ou aulas-show, em seminários ou palestras e mesmo em projetos 

pedagógicos a serem premiados”. Na dimensão concreta, a produção de “coisas 

socialmente úteis e necessárias, o aprendizado propriamente dito e aplicado, 

dissertações e teses, projeto pedagógicos replicados, pesquisas diversas”. Ainda 

segundo Duarte (2011), os professores de escola pública não precisam se mobilizar 

para garantir seu emprego, mas para a efetivação de melhores condições de trabalho 

por meio da coletividade e dos sindicatos. 

O dispêndio de energia que os professores consomem, atualmente, prejudica o 

seu trabalho. Ao invés de se direcionar para o planejamento e para o 

desenvolvimento de uma aula, o professor fica preocupado com as condições de 

trabalho, com a falta de material pedagógico, de recursos e de laboratório, buscando 

alternativas para atrair a atenção dos alunos. 

As precárias condições de trabalho docente, a valorização profissional, a 

formação continuada e a carreira são apresentadas nos trabalhos de Berlatto (2011), 
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Macedo (2012), Duarte (2011), Purin (2011), que elucidam a necessidade de buscar 

alternativas e estratégias de condições de trabalho dos professores. Essas alternativas 

vão além da remuneração salarial e se refletem nas formas de organização e de 

desenvolvimento das ações e do trabalho docente. 

As formas de organização e de ações docentes se refletem nas condições de 

trabalho dos professores. Diante dessa situação vivenciada pelos professores, 

questiono: como promover uma boa aula se falta material pedagógico e biológico, 

investimento na infraestrutura da escola, recursos para a aquisição básica de 

laboratórios de informática e de Biologia, salas-ambiente ou se há carência de maior 

interação entre escola e pais de alunos? Falta tempo disponível para o professor ter 

essa interação, devido a sua sobrecarga de trabalho? Ao fazer esses questionamentos 

me reporto à narrativa da professora PM, ao narrar que “falta vontade do aluno querer 

aprender”. Será? Acredito que isso envolve mais do que vontade, mas investimento 

do sistema nas condições de trabalho do professor, na formação continuada, em 

ambiente que desperte o interesse do aluno, em investigar, mais ainda, essa ausência 

de interesse do aluno, que vai além da preparação de uma boa aula. Acredito que 

pode estar relacionado com a questão socioeconômica, familiar, interpessoal, com o 

próprio ambiente escolar, com atrativos que despertem a vontade de aprender, de 

pertencimento, de uma escola bem equipada, atualizada, com apoio, ações e 

investimento do sistema em todos os setores da educação. 

Para Costa, M. (1995, p. 83), “Professor e escola são duas categorias que se 

constituíram historicamente relacionadas uma a outra”, que se vinculam nas 

trajetórias histórico-culturais no contexto em que vivem como profissional de 

educação. Conforme a autora, os professores estão vinculados à burocracia do 

Estado. São funcionários com autonomia limitada, mas socialmente definidos em seu 

campo de ação – e, em sua profissão, vivenciam cambiantes condições no exercício 

docente. 

Essas cambiantes condições são apresentadas nas narrativas das professoras 

ao contarem sobre o ambiente de trabalho, a carência de materiais, o desinteresse dos 

alunos e a sobrecarga do professor, que é visto como um profissional de muitas 

áreas. Nas quatro professoras, ao contarem sobre suas condições de trabalho, há um 
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pedido de socorro, de que “sozinhos” não estão dando conta de promover o processo 

de ensino e de aprendizagem dos alunos e que as precárias condições de trabalho 

estão interferindo no exercício da profissão professor. 

Segundo Enguita (1993, 104), “o trabalho ocupa um lugar central na educação” 

– o ensino como qualificação da força do trabalho. O valor de uso produz e gera um 

valor de troca. Para isso, o professor consome uma quantidade de horas ou de anos 

de jornada de trabalho. Para Brito (2011), a intensificação do trabalho é parte de um 

cenário que modifica o tempo das coisas, do conhecimento e de sua produção. O 

profissional tem condições de crescer sempre em seu trabalho, em sua carreira 

docente, por meio de cursos de formação continuada, da interação com outro e de 

seu próprio processo formativo e profissional que ocorrem em sua trajetória de vida. 

Na qualificação da força do trabalho, o crescimento na profissão é ininterrupto 

e permanente, por meio de cursos de formação, dos avanços e amplitude na trajetória 

docente na permanência na profissão e na interação com o outro. O próprio processo 

de aprendizagem na docência nos espaços formativos são necessidades imperativas 

de desempenho na carreira docente. 

Na perspectiva histórica da profissão professor, Costa, M. (1995) relata que 

profundas transformações vêm sendo registradas no trabalho docente decorrentes do 

desenvolvimento científico e tecnológico. Esses estudos sobre trabalho docente no 

Brasil, conforme a autora, ainda são incipientes. Costa, M. (1995) considera que o 

Estado exerce um controle técnico, administrativo, legal e ideológico da Escola, e “os 

professores são os executores de projeto, que compete ao aparato escolar nas 

sociedades capitalistas” (COSTA, M., 1995, p. 84). Pondera, também, que a confiança 

no ideal da escola de preparar cidadãos para as demandas sociais e quanto ao 

prestígio docente está fortemente abalada.  

Sobre as mudanças nas condições de trabalho, as colaboradoras PS1, PM, PC e 

PS2 narram suas percepções: 

 

Não existe mudança nenhuma, nenhuma. O professor continua com as mesmas 

condições de trabalho. O laboratório continua lá, empoeirado, fechado, porque o 

professor não recebeu orientação de como usar. Não há facilidade, não é acessível. 

Não é adequado para levar uma turma para ter uma aula lá. Então, as condições são 
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as mesmas, de sempre. A mudança salarial. Eu acredito que a mais significativa é o 

próprio professor que busca, através de cursos, de especializações, de cursos de pós-

graduação, mestrado (Excerto da entrevista da professora PS1). 

 

Tem que ser mais incentivado, não é? A prefeitura de Guanambi! Assim, eu não 

posso dizer que nós não temos nada! Acho assim, que o Cetep favoreceu demais os 

coordenadores, muitos projetos! Nós temos projetos de ciências. E temos também é... 

o multidisciplinar, os projetos sociais, as questões da inclusão social, não é? Das 

minorias, não é? A interação dos alunos especiais. E, também, a gente sabe que hoje 

tem as salas multifuncionais.  

No meu colégio, funciona a sala multifuncional. Mas a gente sabe que aquilo ali é 

muito certo dos que realmente precisam de ajuda especial. Dos alunos especiais com 

dificuldades, não apenas de aprendizagem. Mas também, tipo assim, de baixa visão. 

A inclusão mesmo dos especiais mesmos. Tem algum déficit, digamos, não é? Déficit 

de aprendizagem, déficit de atenção, ou algum distúrbio mental. Nós temos as nossas 

escolas, é... de esquizofrenia, nós temos. Nós temos alunos com problemas 

neurológicos, seríssimos! De baixa visão, dificuldade de locomoção, cadeirantes. Nós 

temos uma sala de multifuncional. Mas nós sabemos que tem muitos que são ditos 

normais na sala que não sabe que tem alguma coisa qualquer, um transtorno 

qualquer, um déficit qualquer, uma dificuldade qualquer, não é? E ali, mas não temos 

auto (autonomia?). Então assim, é muito mais do que simplesmente dar uma aula de 

ciências, de fazer o aluno aprender, de dar nota, de passar de ano, de registrar lá no 

PDE. Vai muito, além disso! (Excerto da entrevista da professora PM). 

 

Sobre essas mudanças, não é? Entre elas, os cursos que a gente faz, não é? Depois de 

pedagogia, fiz biologia, fiz quatro pós-graduações. A questão do material também 

evoluiu muito. Porque antes, a gente trabalhava com retroprojetor, hoje a gente 

trabalha com data show, hoje a gente trabalha com pendrive. Hoje a gente manda os 

trabalhos por MSN. Então, o aluno também tem acesso. Então, foi uma evolução 

muito grande, de lá pra cá (Excerto da entrevista da professora PS2). 

 

É como eu disse, não é? Pra quem começou trabalhando numa escola de pau a pique 

e hoje está aqui nessa escola. Então houve um avanço, não é? Mudou muito, a 

estrutura da escola, nós temos. Hoje, a estrutura, é uma escola boa, ainda tem muita 

coisa pra ser feito aqui na nossa escola, mas mudou. É, o aluno, hoje, ele tem aqui um 

laboratório de informática. Ele é atendido com o trabalho do transporte escolar, 

merenda escolar, acesso à internet.  

As escolas são acessíveis, não é? A questão da acessibilidade. Nós temos aqui na 

nossa escola o atendimento, pra crianças especiais. Temos dois alunos com deficiência 

visual, que algum tempo atrás, esses alunos, eles tinham que ficar em suas casas, 

porque não tinham condições de estudar. Hoje não, hoje houve esse avanço. Nós 

temos aqui uma professora que trabalha exclusivamente, atendendo esses alunos com 

essas necessidades. Então, houve avanço, mas precisa melhorar, mais ainda (risos).  
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Eu sempre bato na tecla, não é? Puxando sardinha pro meu prato (risos). Eu quero 

uma biblioteca equipada, um laboratório de ciências, com tudo o que a gente tem 

direito. Pra gente fazer um trabalho cada vez melhor, não é? Cursos. Aparelhos, 

microscópio, é... produto pra gente usar nas nossas experiências.  

Ano passado eu recebi, aqui, dois estagiários do Instituto Federal, eu estava 

trabalhando o conteúdo misturas, substâncias e misturas. Como a gente aqui, a gente 

tem que está improvisando. Não é porque a gente não tem que a gente não faz não, a 

gente faz! Mas se a gente tivesse tudo num laboratório, montadinho pra você trazer o 

seu aluno, fazer aqui as experiências, seria bem mais interessante. Eu vi assim, que 

quando eu recebi os estagiários, eles trouxeram de lá soluções, nós realizamos 

experiências. Foi muito gratificante. Nesse sentido, que eu estou sempre batendo na 

tecla que precisa melhorar (Excerto da entrevista da professora PC). 

 

Em sua narrativa, a professora PS1 deixa transparecer o seu desânimo com o 

descaso com a educação e com as condições de trabalho que vivencia, atualmente, na 

escola. Contudo as professoras, incluindo a PS1, apontam os cursos de formação, a 

segunda licenciatura em Biologia e as especializações como um avanço em seus 

processos formativos. Reportam sobre a relevância dos recursos tecnológicos na 

inserção das aulas em seu cotidiano profissional. A professora PS1 desabafa, 

contando sobre os equipamentos que ficam enferrujados nas escolas, na sala de 

informativa e no laboratório. Existe material que as pessoas não sabem nem mesmo 

utilizar, nem há alguém para informar sobre o seu funcionamento. A professora PM 

assevera sobre a sala multifuncional no município. A professora PC compara o início 

de sua carreira, em uma escola construída de pau a pique, em Rondônia, com a de 

hoje, e considera que houve muitas mudanças significativas.  

Mesmo com alguns avanços, as narradoras citam que é preciso investimento 

em laboratórios, em recursos didáticos e pedagógicos para a melhoria das condições 

de trabalho docente e que, para além dos cursos de formação, as aulas práticas de 

ciências são essenciais para melhor desempenho dos professores em experimentos 

diversificados. 

Para Macedo (2012), nesse processo de mudanças e de inserção da tecnologia, 

da informação e da comunicação, que visa ao lucro, ao capital, são exigidos, cada vez 

mais, trabalhadores com competência e com maior nível de escolarização para 

atender ao mercado de trabalho. A escola, enquanto espaço de construção de 

conhecimento, é criticada a sua atuação como transmissora de informação. Em seus 
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estudos, Macedo (2012, p.57) comenta sobre a defesa da criação de “[...] espaços onde 

o conhecimento seja trabalhado de forma significativa, para que os alunos se tornem 

sujeitos aprendentes capazes de transformar informação em conhecimento, 

analisando criticamente e utilizando-o em diferentes contextos”.  

Atualmente, o nível de escolarização está se ampliando bastante. Nas escolas 

públicas pesquisadas, a maioria dos professores já tem curso superior com 

especialização. As colaboradoras, com dois cursos superiores e especializações, ainda 

sentem a necessidade de mais cursos de formação.  

A atualização é parte do processo de ensino, de aprendizagem e de construção 

de conhecimento dos diferentes contextos. A responsabilidade em promover o 

ensino, a aprendizagem, a reflexão do ambiente em que vive, a função social da 

escola e a autoformação faz parte, também, do desempenho da função docente.  

Sobre as mudanças que vêm incidindo na sociedade, para Macedo (2012, p. 

58), “a escola precisa repensar sua função social e desenvolver novas estratégias 

pedagógicas e organizacionais, capazes de contemplar as novas exigências que têm 

emergido do processo de transformações ocorrido em nossa sociedade”. 

No âmbito da dimensão formativa, ressalto que é necessária à articulação 

entre saberes da profissão e a função social da escola ao longo de toda trajetória da 

formação de professores. 

Candau (2002) salienta a sensação de angústia e de questionamentos dos 

professores sobre o seu próprio envolvimento na área educativa. Para além desses 

problemas, acrescenta a preocupação com a questão da formação (teórica e prática) 

tradicional dos professores, a falta de clareza sobre sua função e a importância da 

redefinição dos cursos de licenciatura em que os professores estão se formando. 

Candau coloca em pauta a análise da formação de professores como grande desafio 

do momento. Para tanto, a formação “deverá ter como finalidade primeira a 

consciência crítica da educação e do papel exercido por ela no seio da sociedade, o 

que implica num compromisso radical pela melhoria da qualidade do ensino [...]” 

(CANDAU, 2002, p. 69). 
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Quando Candau adverte sobre a falta de clareza da função docente, ressalto a 

necessária reflexão, criticidade e revisão da formação teórica e prática do professor e 

dos saberes constituídos da profissão na sociedade e na escola. 

Diante dessa concepção, as narradoras dessa pesquisa fazem uma avaliação 

sobre seu campo de trabalho e as condições dispostas, atualmente, para o professor: 

Para a professora PS1: 

 
O campo de trabalho é complicado, complexo. Porque envolve muitas pessoas. 

Envolve um sistema político. Envolve a boa vontade dos outros, todos os 

participantes da educação que estão aí, não é? Desde o Estado, os funcionários, os 

professores, direção, os alunos, pais. Por parte dos pais falta a presença. É, o 

acompanhamento dos filhos nas atividades, no comportamento. Uma visitinha na 

escola para saber como é que vão as coisas. Falta a boa vontade da direção que, às 

vezes, é sobrecarregada por burocracia que o governo exige isso, aquilo. Envolve o 

tempo todo. E, às vezes, ela (a diretora da escola) está cansada, está indisposta para 

assumir mais outras solicitações. Complica, aumenta serviço, e às vezes, nem tempo 

não tem. Falta boa vontade lá do Estado de capacitar o professor. Mas será que ele 

quer mesmo? O professor capacitado? Será que ele quer bons alunos? É isso que eu 

estava discutindo, segunda-feira, no 2º ano.  

Vocês acham que o governo tem interesse de ter bons profissionais dentro da 

sociedade? Bem-sucedido, que ganha bem. Você acha que tem? Como é que ele 

mostra? Ele mostra que não tem! Porque não investe na educação como tem que 

investir. Às vezes vem dinheiro do governo federal que não chega para nós, aqui, no 

interior da Bahia. Quando chega, às vezes já vem direcionado. Tem que usar assim, 

assim, assim. Então, você não tem liberdade de suprir a necessidade imediata da 

escola. Como muitos fatores que envolvem essa realidade aí.  

E, dentro das ciências falta... Tem muitos recursos, hoje eu estava olhando um 

catálogo de produtos dentro da ciências, não é? Várias, várias coisas que poderia ter 

na escola e que não tem. Que auxiliaria o professor nas aulas. É que tem gente que 

não tem coragem de pegar um coração lá e levar, e partir na sala para os meninos 

verem, não é? (risos). Mas tem o artificial, com todas as partes, tudo direitinho, 

iluminado. A coisa mais linda! Um recurso belíssimo, diferente, tecnológico, que 

chama a atenção do aluno! Mas que é inexistente na escola. Por quê? Porque quando, 

se, quando vem dinheiro não pode, não vem pra comprar isso. Então, compra outras 

coisas e a escola fica carente. Não há num setor e, às vezes, até, e já nem precisa num 

outro setor, pra que o dinheiro veio para ser usado.  

Então, as condições dispostas, atualmente, para o trabalho do professor são... deixa a 

desejar em todos os setores por muitos fatores, muitos interesses. Por que não é bom a 

gente nem aprofundar, porque se não vai para outro lugar, não é? (Excerto da 

narrativa da professora PS1) 
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Na visão da professora PM: 

 

Está em desenvolvimento, mas falta muito ainda, falta muito apoio ainda. Assim, que 
eu acho que se continuar como está. Aliás, a educação no Brasil, ela está fadada ao 
fracasso. Tem que ser mudada. Agora assim, eu acho que... Eu acho, é o que eu digo, 
sempre quero melhorar. Não posso dizer que a prefeitura de Guanambi não faz nada! 
Que a gente não tem material nenhum. Tem! Mas eu acho que sempre pode melhorar. 
Mas eu sinto muito! O projeto existe, a gente faz. Mas, hoje, no momento que eu 
estou. Quando eu faço um paralelo entre a vice-direção, o que ouço, o que eu vejo, o 
que eu sei, com a sala de aula também, e com o sistema, e com tudo mais. Eu vejo 
assim, que, não vai ser um professor qualificado, não ser um computador de última 
geração, não vai ser apenas um laboratório. Eu acho que deve fazer uma 
conscientização do aluno com a família. A família, a maior parte... Eu não conheço a 
maior parte dos alunos da escola... Assim, eu acho que deveria... (Alunos) Tem 
setecentos e quarenta e poucos. - Eu acho assim, sabe! Que deveria... a gente parar um 
pouquinho do conteúdo.  A gente tenta fazer isso! É feito isso, mas é uma questão de 
conscientização... Um trabalho para despertar as feras, a vontade de querer! Sei lá! 
Família! A família abandonou os filhos! A maior parte! Não sei se porque a minha 
escola, a nossa clientela é de baixa, é de muito baixa renda. E, a maioria não dá 
assistência nenhuma pros filhos. Simplesmente o menino vai pra escola. Isso é o 
tempo todo. Você vê a pasta de ofícios que tem na minha escola é uma coisa absurda. 
O tempo todo a gente precisa está fazendo ofícios. O pai e a mãe não (vai) à escola 
para saber como está o filho. Então, assim, eu não sou pessimista. Ao contrário, eu 
sou otimista. Eu acho assim, não vem não, a gente manda chamar! Mas tem que 
tomar conhecimento! Não veio uma vez, não veio duas, não veio três, a gente liga! A 
gente vai atrás, a gente manda, a gente vai lá!  
Quando eu digo fadada ao fracasso é o sistema nacional! No geral. Eu não tenho 
conhecimento apenas na minha sala de aula, não é? A gente acompanha! O incentivo 

que está faltando mais, é do MEC mesmo! É do governo federal! Muito avanço e 
outro não. Por exemplo, o aluno, ele não pode perder de ano! Não existe mais perder 
de ano! Eu falo pra meus alunos: - Eu não sei como vocês conseguem perder de ano 
num sistema desse! Eu não sei! Eu não entendo como eles perdem.  
É grande (a reprovação), porque a gente não pode dar nota para quem não fez nada. 
É nesse sentido que eu digo, o fracasso. Eu acho assim, que eu não sei... Tem o 
Grêmio na escola, têm os projetos que a gente faz, a gente fala. Está melhorando, a 
gente está caminhando.  
Não posso dizer que a prefeitura não apoia, apoia sim! Se eu falar isso eu estou sendo 
louca! Mas eu digo no geral, não apenas na minha sala de aula. Porque a educação, a 
aprendizagem, todo mundo vê. Eu não sigo apenas pela minha sala de aula! No 
olhar, no geral. E a situação do Brasil, tantas manifestações aí, essa da Copa, essas 
coisas todos aí. É porque o negócio não está bom mesmo. Politicamente, o Brasil não 
está bom, não é? A gente vê a segurança, a saúde, a educação no Brasil é muito 
complicada. Não tem incentivo mesmo, no geral! Não estou dizendo simplesmente a 
minha sala de aula não, eu digo no geral! (Excerto da narrativa da professora PM). 

 

Quanto à forma de trabalhar, a professora PS2 avalia que, 
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Hoje, pra trabalhar, eu avalio que houve uma facilidade na forma de trabalhar, na 
forma de aprender, dos alunos aprenderem, porque, olha, quando você tem um 
material que facilita, não é?, para o professor e para o aluno, então, a aprendizagem 
melhora também, não é? A questão do microscópio pra gente usar, é... o Face 
(Facebook), o MSN, é... o data show, com apresentação de projetos. Eu acredito que, 
além disso, houve uma evolução na questão do material e na forma do aluno 
aprender também, não é? Houve, assim, facilitou o trabalho do professor de um 
modo geral, não é? Se bem que é muito relativo também, porque hoje a tecnologia 
existe, e tem professor que não sabe mexer, não é? (risos). Tem hora que eu levo uma 
surra, de vez em quando, nas tecnologias, mexendo com o computador (risos).  
Às vezes quando a gente vai fazer slides, quando a gente quer fazer uma coisa 
diferente, assim. Mas é bom que aprende. Tudo é aprendizagem. A maioria (dos 
alunos) tem seu computador. E a questão dos celulares, com androide, eles na hora, 
se for pra pesquisar alguma coisa, eles já pagam aquela internet, não é? Acho que é 
um real por dia, não sei... Eu sei que é tudo fácil pra eles. Assim, a maioria tem, pode 
perguntar algum aluno que não tem o celular com androide. Quando não têm, eles 
vão pra casa do colega que tem, eles fazem o trabalho em equipe, mas todo mundo 
está sabendo mexer, não é? Então é fácil pra eles (Excerto da entrevista da professora 
PS2). 

 

A professora PC narra: 

 

Bom, como eu havia dito anteriormente, todos esses anos, atuando como professora 

de ciências, eu tenho percebido que, ao longo dos anos, é... vêm acontecendo 

mudanças significativas. Ainda não é o que nós professores desejamos, porque, 

quando se fala em espaço físico da escola, hoje, nós já temos uma escola bem mais 

preparada do que nós tínhamos há alguns anos atrás, mas ainda falta muito. Falta 

investimento em equipamentos para favorecer o nosso trabalho. Quando eu digo na 

formação do professor. É... aqui no nosso município em Guanambi, todos os 

professores de ciências já são formados, já são licenciados na área específica. Mas 

ainda falta mais investimento para que possamos fazer o mestrado ou algo mais. E o 

que está faltando mesmo é com relação à valorização da nossa profissão, porque eu 

acredito que o magistério, ele tem que ser mais valorizado. É..., a maioria dos 

professores, em conversa em off, nós estávamos conversando, trabalha porque tem 

é... Porque tem o dom, tem aquela vontade, o desejo, mas precisamos também, não é? 

Da nossa valorização salarial, e isso não vem acontecendo adequadamente. O 

governo precisa valorizar mais o professor, pagar melhor, para que, com esse salário, 

nós possamos ter um salário digno, para mantermos as nossas famílias. Como nós 

sabemos, muitos professores, professoras são chefes de família. E fazer também um 

investimento na nossa formação. Às vezes, a gente tem vontade de fazer um curso, 

mas por falta de condições financeiras a gente acaba deixando de lado. Quando 

acontece um curso que é oferecido pela Secretaria Municipal, é..., às vezes esse curso 

tem vagas limitadas, então não atinge todos os professores. Ao passo que, se 

tivéssemos condições, mesmo assim, a gente poderia está investindo na nossa 

formação. Como eu te disse, não é? Fizemos a graduação, fomos graduados em 
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Biologia, mas a gente tem vontade de continuar estudando, e por falta de recursos, às 

vezes, a gente fica, é, parada, sem condições de seguir adiante.  

Olha, a nossa graduação, a minha, por exemplo, eu fiz, foi uma parceria do governo 

municipal com a Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC). Não sei como que se deu 

isso aí, mas foi uma parceria, onde a prefeitura pagava metade. Foi um curso pago, 

pagava (A prefeitura) metade e o professor arcava com o restante. Depois veio a 

Plataforma Freire, que eu tenho colegas que hoje já faz, não é? A graduação, eles estão 

até concluindo pela Plataforma Freire, onde além de estar cursando em uma 

Universidade Pública, ainda recebe uma bolsa, que auxilia no transporte, no 

deslocamento para outras localidades. Mas no meu caso, houve essa parceria entre 

prefeitura e faculdade.  

Eu fiz duas pós. É... uma foi com recursos próprios e a outra como eu estava, é... na 

gestão de uma escola, então eu fiz uma pós em gestão escolar, oferecida pela Escola 

de Gestores. É, isso junto com a UFBA. 

É a questão de salário mesmo, que eu acho que o salário é pouco, comparando com 

outras profissões, não é? No mesmo período, como se fala, exemplo, um advogado, 

por exemplo, o período que um professor passa na universidade é o mesmo que um 

advogado passa. E em termo financeiro não é a mesma coisa. A gente sabe que não é, 

e têm tantas outras profissões, o professor é um dos que ganha menos. Então, deveria 

ter um olhar melhor para essas profissões.  

(Quantas horas aula em sala de aula?) - 13 horas aulas. Já foi um avanço, não é? 

Seguindo aí a lei. Antes eram 16 horas aula. Então, hoje, nós trabalhamos 13 horas 

aula em sala de aula, e temos ainda o planejamento que acontece dentro do nosso 

horário de trabalho. Complementa, no meu caso, sou professora de 40 horas 

semanais, onde eu passo 14 horas, não é? No planejamento. Outra coisa que 

aconteceu no nosso município, que eu acho que foi assim, a gente deixou de ganhar 

com isso, porque, porque nós tínhamos, é, semanalmente um planejamento, é, no 

Cetep (Centro de Treinamento Pedagógico), onde esses planejamentos aconteciam 

por disciplina. Então, era onde a gente encontrava é,... com os professores de ciências. 

A gente trocava experiências, e isso é muito bom. Isso é uma qualificação a mais. 

Quando você senta pra estudar com outros colegas, trocar experiências, mesmo que 

no planejamento, isso é um ganho também é uma valorização. E isso deixou de 

acontecer há dois anos atrás. Nós não temos mais esse planejamento no Cetep.  

(Salário, quais os incentivos, além do salário base?) - Nós temos o salário base, não é? 

Nós temos a titulação, que de acordo com o plano de carreira do município, a gente 

atinge um percentual de 20%. É, temos o quinquênio, auxílio transporte, que tudo 

isso aí quando a gente é, outra coisa, quando a gente tem que questionar, batalhar, 

brigar. Porque quando o professor, ele entra no período de aposentadoria a gente 

sabe que o salário, ele cai pra metade. Porque é uma briga que a gente está 

começando a travar por uma previdência própria, que nós não temos. A nossa é o 

INSS. Já aconteceu até algumas reuniões aí do sindicato, com especialistas nessa área, 

mas, só ficou mesmo nas reuniões, e não... é pela conversa que eu já tive com alguns 

colegas que já chegaram e atingiram o limite de trabalho e estão prestes a aposentar, 

reduz os recursos pela metade. Tanto que nós temos no município vários professores 
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já com o tempo de aposentadoria, mas por conta do salário, acaba, não é? 

Continuando trabalhando.  

Plano de saúde? - Não. Nós não temos plano de saúde. O que o professor aqui no 

município tem é um convênio com essas empresas aí, como, por exemplo, a Pai Bahia, 

a Pai Amorim que, descontos que nós temos em exames de laboratório, exames 

médicos. Mas plano de saúde nós não temos. Isso também é um investimento no 

profissional, não é? A gente vê muito professor doente, sem condições de fazer o seu 

tratamento. A gente sabe que o SUS, quando acontece o tratamento, o professor já não 

tem mais do que aproveitar. A demora é demais (Excerto da entrevista da professora 

PC). 

 

Há uma preocupação das narradoras sobre a carência de uma maior interação 

entre os pais e a escola, o sistema de ensino e os professores. Elencam outras 

situações necessárias, como, por exemplo: mais investimento na formação, na 

valorização profissional e salarial dos professores e nos equipamentos da escola. A 

professora PS1 acentua a burocracia na qual a escola esbarra ao gerir os recursos 

provenientes das esferas estadual e federal para a escola, no auxílio das aulas de 

ciências ou de biologia, na aquisição de material e na informatização e modernização 

dos laboratórios de ciências e de informática. 

 Para a professora PS2, com o acesso às redes sociais, como o Facebook, o 

MSN, entre outras, houve uma evolução, proporcionando aulas diversificadas de 

ciências. Entretanto a professora PS2 narra que ainda existem colegas que têm 

dificuldades de manusear os recursos tecnológicos, enquanto que, para os alunos, a 

facilidade é maior. 

Uma das preocupações narradas pela professora PC é o retorno dos 

professores municipais à sala de aula, após o conhecimento, no decorrer do processo 

de aposentadoria, de que o salário seria reduzido a cinquenta por cento, 

aproximadamente, a menos dos proventos recebidos mensalmente com a 

aposentadoria docente, devido à falta de uma previdência própria. Esse retorno de 

professores ao campo de trabalho após tempo suficiente de contribuição vem 

causando adoecimento, cansaço, desânimo nos professores e prejuízo ao ensino, pois 

muitos destes colegas de trabalho já deram sua contribuição à educação, o que causa 

uma apreensão a todos nós, educadores. 



200 

 

A professora PC cita, também, a redução da carga horária dos professores 

municipais: de 16 horas aulas semanais, para 13 horas-aula, para o professor com 20 

horas-aula. Os professores do Estado, de 14 horas-aula, passaram para 13 horas-aula, 

sendo que o restante é dedicado ao planejamento. Como a maioria dos professores 

tem uma carga horária de 40 horas, 26 horas em sala de aula, semanalmente, 

considero, ainda, que é extensa. Cito como exemplo um professor que tem a sua 

carga horária de 40 horas em biologia, no ensino médio, com 26 horas aula, 

distribuídas em duas aulas por turma, semanalmente; dessa forma, o professor é 

responsável por treze turmas, com trinta e cinco alunos, em média, em sala de aula, 

tendo, portanto, contato, semanalmente com um total de 455 alunos. Um professor 

de ciências com 3 horas-aula semanais, e nove turmas, em sua responsabilidade tem, 

aproximadamente, 315 alunos semanalmente, o que envolve a preparação de aulas, 

explanação de conteúdos, correção de, no mínimo, em cada unidade, três avaliações, 

experimentos em laboratório (quando existe), correção de exercícios, 

desenvolvimento de conhecimentos teóricos e práticos, além de ter que lidar com a 

carência de materiais pedagógicos, de laboratório e de tempo para planejar aulas. 

Diante dessa situação, questiono: como dar uma boa aula? Como promover a 

construção de conhecimentos? Qual o tempo pessoal do professor? 

Nessa indagação, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009) salientam o 

acréscimo de novas exigências ao trabalho do professor, como a preparação dos 

alunos na área das ciências, da matemática, da tecnologia, para que estes enfrentem a 

competitividade que permeia o seu cotidiano.  

No exercício docente, mesmo com certas melhorias, como transporte e 

merenda escolar, reformas de “algumas” escolas e piso salarial nacional que vêm 

ocorrendo no sistema educativo, acredito que ainda falta uma formação identitária e 

profissional do professor, para que saiba lidar com as exigências e os desafios no 

trabalho docente.  

As novas exigências na formação de professores, acentuadas por Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco, são uma necessidade urgente, pois concordo com as 

narradoras quando alegam que ainda há muitas colegas de trabalho que têm 

dificuldades de acessar e manusear os recursos tecnológicos. Nas minhas 
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investigações, constatei que as escolas estão mal equipadas de materiais necessários 

para atender a alunos e professores, como a informatização do ensino das aulas de 

ciências e de biologia em laboratório. Algumas escolas têm um número reduzido de 

ferramentas, recursos, em grande parte, desatualizados com o tempo de uso, sem 

espaços específicos para atender o aluno e o professor, possivelmente uma das 

causas do desinteresse dos alunos. Pois fora do contexto da escola, o acesso a redes 

sociais e aos meios de comunicação e de informação é cotidiano na vida do aluno. É 

preciso mais investimentos na educação e na formação de professores. 

Gatti, B. (2013), em sua avaliação sobre o trabalho docente, afirma que muitas 

discussões vêm ocorrendo no Brasil e em outros países, que reverberam a valorização 

da docência na educação básica. Gatti, B. menciona que Imbernón (2006) faz uma 

análise das questões europeias sobre os professores e destaca a escassez desses 

profissionais, resultante da pouca atração dessa profissão. Essa ênfase dada por 

Imbernón se assemelha à das narradoras da pesquisa, quando avaliam o seu campo 

de trabalho e as condições dispostas atualmente. Gatti, B. (2013) apresenta as 

possibilidades, fundamentada em Imbernón, para a necessária implementação de 

políticas que incorporem a participação de professores na sua formulação, além da 

promoção de redes de aprendizagens entre os professores e o aumento do gasto 

público em educação. Além disso, deve-se rever a profundidade do conhecimento 

acadêmico e prático que os professores devem possuir para responder aos desafios 

atuais da educação.  

Conforme Gatti, B. (2013, p. 155), “a representação da não valorização da 

docência na educação básica vem perdurando, uma vez que a constituição sócio-

histórica-política de elementos para a superação e reconstrução dessas 

representações sociais não tem alcançado efetividade real”. Para Gatti, B, há falta de 

um projeto articulado com a formação docente e de trabalhos nas instituições de 

ensino pela gestão pública de educação, que deve conceber políticas de estruturação, 

organização e planejamento.  

Gatti, B. (2013) sinaliza que as condições de precariedade – prédios mal 

construídos e malcuidados, falta de material pedagógico, ausência de apoio forte à 

equipe pedagógica e de gestão – são fatores que concorrem para a falta de valor da 
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educação escolar e dos professores, que se associam à representação da precarização. 

Conforme Gatti, B. (2013) esses fatores constituem imagens da pauperização da 

escolarização, dos cursos formadores de professores e do trabalho docente.  

Quanto à estrutura das escolas citadas por Gatti, B. (2013), ao visitar as 

instituições de ensino de Guanambi, que fazem parte dessa pesquisa, observei que 

algumas estão passando por reformas, outras sendo (re) construídas, mas ainda falta 

equipá-las de forma que tornem acessível o bom desempenho das atividades 

pedagógicas. Notei, também, a carência de coordenadores pedagógicos, em grande 

parte das escolas, para dar suporte à equipe de professores, carecendo de mais 

políticas de implementação no fortalecimento da qualidade da educação, nas 

atividades pedagógicas da escola, na valorização da profissão docente e autonomia 

da equipe escolar para gerir os recursos recebidos.  

Assim, ao qualificar a história da profissão professor de ciências da educação 

básica (anos finais), as professoras PS1, PM, PC e PS2 apontam: 

 

Eu acho que o mais importante seria um acompanhamento frequente, fixo, do 
trabalho do professor, do aperfeiçoamento do professor, da atualização do professor. 
Eu acho que o melhor para qualificar esse profissional é o acompanhamento. É o 
Estado mandar uma pessoa competente. Que nem sempre manda uma competente, 
não é? Nem sempre não, quase nunca. Mas escolher uma pessoa competente dentro 
da área, que venha de tempo em tempo, determinado, programado a auxiliar o 
professor, dar o suporte que o professor precisa para ele ser um bom profissional. Ele 
sendo um bom profissional, ele vai ser respeitado, talvez vai ser remunerado. Ele vai 
ser respeitado pelo aluno, pela escola. Ele vai ser visto com outros olhos pela 
sociedade. A parte de remuneração, aí é com o governo (risos). Aí nem adianta nem 
dizer o que seria bom. Então não adianta. Então, eu acho que a melhor coisa a apontar 
é aperfeiçoamento, atualização do professor, programada, planejado, com 
profissional capacitado. Eu acho que tudo começa por aí. Depois vem compra dos 
recursos, etc., e tal, e tal, a reforma da escola, botar ar condicionado para nós 
trabalharmos direito (risos) (Excerto da entrevista da professora PS1). 

 

A formação do professor é importante. O apoio da família é muito importante, não é? 
E assim, o material didático! As tecnologias têm que estar dentro da escola, porque 
ele (O aluno) sabe mexer, o tempo todo. Às vezes mexe na internet, as redes sociais! 
Eles, acontecem as coisas, dentro de minuto todo mundo já sabe de tudo. E o 
professor não pode ficar atrás. No município, eu estou dizendo na minha sala de aula, 
o professor, ele deveria ter um computador, lá, com telão, um data show disponível lá 
o tempo todo. Não tem!...  
Nós ainda estamos com o pincel, o quadro e o livro didático. Aí o professor, ele tem 
que ir buscar, ele tem que ir lá buscar o microscópio pra sala. Usar e devolver. O data 
show leva a turma lá na biblioteca, o espaço não dá.  Acho que isso deveria estar 
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disponível naturalmente! Todos os alunos, em vez de ter seu caderno, devia ter seu 
computador, sua internet ligada, o caderno, o papel, o registro qualquer ali, o 
rascunho qualquer! Mas cada aluno, o professor, ele deveria ter seu computador, sua 
pesquisa, sua internet, pra ver. Tem tantas coisas assim!  O mundo está perto!  
Tem professor que não tem computador. As aulas mesmo, o livro didático! Mas 
gente!  Numa tecnologia que nós estamos vivendo. Do imediatismo, do agora! Pra 
eles, livro didático, eu acho muita perda de tempo, talvez. Eu acho que deveria cada 
aluno ter seu computador lá na sala de aula. O professor com o data show lá 
disponível, com o computador, com a internet disponível. E é assim, eu acho que a 
tecnologia está demais. O mundo está de portas abertas! E assim, a gente tem que 
buscar! Mas, tem que estar disponível, fazer uso constante. Isso é normal, igual a um 
livro didático, o computador! Nesse computador, você busca tudo! Você encontra 
tudo! O professor vai nortear: O que nós vamos ver hoje?  Onde nós vamos hoje? Eu 
acho que o aluno, a tecnologia, o WhatsApp, eu nem sei falar, é tanta tecnologia, é 
tanta coisa, é tanta rede social, é tanto sites, tanto vídeo. São tantas coisas que eles têm 
acesso o tempo todo! E depois, voltar com o livro! Eu acho que, é querer demais 
prender a atenção desse aluno com uma folha de papel, no mundo da tecnologia em 
que nós vivemos.  
Eu acho que o aluno tem até um pouco de razão, até! Eles não querem, eles querem é 
imagem, querem 3D, sei lá quantos Ds são! E a educação é ciências, mas tudo, eu digo 
pra meus alunos: a natureza dá todas as respostas. É só fazer a pergunta, não é? A 
ciência responde. O mundo todo gira em torno da ciência. Eu falo com eles: Nós 
somos tudo, tudo é natureza, tudo é ciência. Ah, minha cabeça está doendo, porque 
que sua cabeça está doendo? Você vai lá ver, que você vai descobrir! A ciência vai te 
explicar porque sua cabeça está doendo! O seu corpo, a digestão, a respiração, tudo, 
tudo, tudo, tudo é ciências. Não é? Eu falo com eles: você come e depois vai escovar 
os dentes. Você vai lá, no creme dental, o técnico responsável, o químico responsável. 
Tem química ali. Você vai coar o café. Ali tem física! Esse café vai digerir. Você vai 
fazer xixi. Tudo ali, tudo é ciência! A natureza dá todas as respostas. É só você fazer a 
pergunta, e ir atrás (Excerto da entrevista da professora PM). 

 

Então, eu aponto o aprimoramento, que o professor precisa estar sempre buscando, 
precisa estar sempre estudando, procurando cursos bons, aprimorando, 
aperfeiçoando. É... para a inovação, evolução da profissão e da aprendizagem dos 
alunos, não é? A questão de aprimorar e aperfeiçoar é eficaz na profissão nossa. Que 
o professor que não corre atrás de estudar, que não faz curso, que não está atualizado, 
que... Então, na hora que ele chega na sala ele passa vexame (Excerto da entrevista da 
professora PS2). 

 

Olha, tem melhorado muito, tem, não é? Houve uma mudança significativa, mas 
precisa sim, estar oferecendo novos cursos, não é? Para o professor estar sempre 
qualificando. O professor está buscando. A gente sabe, nem todo mundo tem essa 
preocupação, mas mais incentivo. Aqui, quando a gente fala assim, em incentivo, por 
exemplo, é... não só incentivo financeiro, mas estar buscando ajudar o professor a se 
qualificar melhor. Mas no seu caso, está fazendo o mestrado, não é? Mas chegar ao 
ponto de fazer o mestrado! A gente não tem esse incentivo. Sei lá! Porque são poucos 
professores do município buscando se aperfeiçoar com relação ao mestrado, porque, 
porque faltam condições financeiras pra isso, não é? Para sustentar (Excerto da 
entrevista da professora PC). 
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Nas narrativas das três professoras, fica evidenciada a preocupação com a 

qualificação do professor nos cursos de formação e a falta de incentivo por parte dos 

governantes para que o docente busque novos campos de conhecimento, como a pós-

graduação. As professoras legitimam a necessidade da inserção dos recursos 

tecnológicos e o acesso e manuseio pelos alunos e professores. 

A palavra aperfeiçoamento aparece nos excertos das professoras PS1, PS2 e 

PC. A professora PM ressalta que o livro didático e o caderno não estão mais 

prendendo a atenção dos alunos. Cada professor deveria ter seu computador ou seu 

notebook para ser mais uma ferramenta de interação com o conhecimento, com a 

prática pedagógica, uma preparação que deveria existir desde o início da formação 

docente. 

Para Krasilchik (1987), a preparação deficiente dos professores, a sobrecarga 

de trabalho e o baixo salário docente afetam o desempenho das funções e ações 

cotidianas da profissão professor. Krasilchik sugere programas de aperfeiçoamento 

para professores, sugestão apresentada, também, pelas colaboradoras dessa pesquisa. 

Diniz-Pereira (2007) faz uma análise da formação dos professores, os dilemas e 

as perspectivas de mudanças nos cursos de licenciatura. Enfatiza que a formação 

incide sobre a profissão professor. Para Diniz-Pereira, parece que continua um 

sentimento generalizado de que os problemas persistem nas licenciaturas. 

Salienta Diniz-Pereira (2007) a desarticulação entre formação acadêmica e 

realidade prática, que contribuem para a fragmentação dos atuais cursos de formação 

de professores. Acentua o autor que a licenciatura tem como produto o professor do 

Ensino Médio e Fundamental. Entretanto há pouca articulação entre as universidades 

e as escolas de educação básica. Segundo Diniz-Pereira (2007), torna-se necessária a 

valorização da formação de professores com incentivo à pesquisa articulada com o 

ensino fundamental e médio. Pressupõe que a carência da valorização profissional e 

falta de planos de carreira dos professores, os salários aviltantes e as precárias 

condições de trabalho docente afetam a formação do professor, o que reflete em sua 

profissão.   
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Brito (2011) faz uma análise crítica sobre a formação para o ensino e assevera o 

desprestígio dessa formação, que considera um traço da política da história brasileira 

sobre as graduações. Para Carvalho e Gil-Pérez (2000), a formação de professores, em 

destaque, de ciências, deverá estar associada a uma tarefa de pesquisas, formações e 

inovações permanentes, na apropriação e (re)construção de conhecimentos. Nesse 

sentido, “a docência está implicada numa atividade, numa ação, num exercício 

docente, que vai além do espaço da sala de aula” (BRITO, 2006, p. 79). Sendo assim, o 

exercício da docência envolve todas as atividades formativas e profissionais dos 

professores em seu processo de formação, nos caminhos trilhados e construídos no 

dia a dia da profissão professor.  

Diante dessas narrativas, as colaboradoras nos relatam, diria até que 

desabafos, pedidos de socorro, denúncias das condições de trabalho a que estão 

submetidas, uma oportunidade de apresentar como vivem no campo de trabalho. 

Essas narrativas me envolveram a todo o momento, pois também fazem parte 

da minha história de vida e formação na educação básica. O início dessa caminhada 

de visitar as escolas, observar o seu funcionamento, a estrutura física, a vida de 

professores, movimento que envolve o profissional e o pessoal, foram momentos de 

alegria, de risos, de emoção, de conhecer e apropriar-se da história do outro, uma 

reflexão de como permanecemos em nossa profissão.  

A vocação, o concurso e a falta de opção para o magistério colocaram pessoas 

no espaço educativo para exercer a profissão professor. Dessas pessoas, quatro fazem 

parte dessa pesquisa – outros professores se dispuseram a participar, mas o tempo 

foi pouco. Seria preciso de muito mais tempo para aprofundar nas histórias de vida 

dos professores de Guanambi, que tanto têm contribuído para o desenvolvimento 

desse trabalho. Foram momentos de reflexão, de criticidade, de aprendizagem, de 

interação, de conhecimento com tantas pessoas que colaboraram com esse trabalho, 

com informações sobre a escola, sobre os professores e sobre a pesquisa.  

Nesse processo de análise, compreensão e interpretação das narrativas das 

professoras, os caminhos de permanência e de trajetória profissional foram 

apresentados e envolveram a docência na zona rural e na zona urbana e as 

experiências de vida e de formação.  
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No conhecimento dos episódios marcantes, trágicos, da dedicação e da 

responsabilidade pela profissão, muitas vezes, a emoção se entrelaçava com as 

gravações, com as narrativas das colaboradoras dessa pesquisa. São histórias de mais 

de trinta anos de profissão, de credibilidade na melhoria da educação, de encontro, 

de denúncia e de (des) encanto com a profissão.  

O querer mais, a valorização com o próprio ensino, com o conhecimento 

adquirido nas licenciaturas, nas especializações, nos cursos de formação, nos 

caminhos da docência, são partes de um conhecimento que não acaba no momento 

dessas narrativas. São histórias que têm um começo, mas que não têm fim, são 

perenes na busca de mais conhecimentos, de mais experiências formativas e de 

trabalho, vozes que ecoam, muitas vezes, no vazio das salas de aula, pela falta de 

maior investimento na carreira docente, nos percursos que nós, professores, vamos 

forjando, aprendendo, ensinando, refletindo sobre as tensões e dilemas da profissão. 

Nesse itinerário, os professores se reconhecem na profissão. Contam os 

processos formativos a que se submeteram, as experiências de trabalho na carreira 

docente, a responsabilidade com a profissão ao se depararem com alunos 

provenientes de diversas localidades, que estavam ali para aprender, para refletir, 

para experienciar, para expandir e somar conhecimentos. Sentem-se satisfeitas com o 

retorno do trabalho docente, quando os alunos regressam, agradecendo os 

conhecimentos adquiridos. São acontecimentos de marcas positivas que as fazem 

continuar na profissão. 

As lembranças trouxeram recortes de aspectos importantes que somaram 

conhecimentos relevantes na vida dessas professoras. As primeiras experiências no 

magistério, como ensinar em uma escola de pau a pique, no Mobral, na zona rural, e 

a falta de transporte no início da carreira e nos primeiros anos de escolarização foram 

episódios que emocionaram as professoras e a mim também. 

A imagem construída da profissão professor é de luta por uma valorização 

profissional e salarial e pelo reconhecimento social, diante das condições de trabalho. 

Na comparação da escola atual com a história da educação da própria carreira, as 

professoras consideram que muitas coisas melhoraram. Citam, por exemplo, o acesso 

ao transporte, a merenda escolar, algumas reformas e o piso salarial nacional. Mesmo 
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com mudanças ocorridas na educação, consideram que a sobrecarga de trabalho 

interfere na vida cotidiana da escola e do professor – a extensiva carga horária de 40 

horas-aula, o número de alunos em sala de aula, a quantidade de correção de 

avaliações e o tempo para a preparação de aula deixam a desejar.  

Estamos submetidos a um sistema no qual não temos autonomia para 

transformar os recursos recebidos em ferramentas, em materiais necessários para o 

desenvolvimento de aulas de ciências ou de biologia, como um laboratório para 

experimentos biológicos, um laboratório de informática moderno, bem equipado 

com salas ambientes próprias que possam comportar uma turma de alunos nas aulas 

práticas.  

Na constatação de tantas coisas que vivenciamos no dia a dia da profissão 

docente, de buscar melhores condições de trabalho e da construção de nossos 

processos identitários, vamos nos forjando professores de ciências ou de biologia, 

formando-nos, também, com o conhecimento e a agregação das histórias do outro, 

que se identificam com a minha história.  

No decorrer das narrativas das professoras, é evidenciado que as professoras 

PS1 e PS2 permanecem na profissão pela falta de opção por outra profissão que 

sempre almejaram. E assim, após anos de profissão, acostumaram-se com o “dar 

aula”, exercer a profissão. As professoras PM e PC a todo o momento afirmavam que 

não saberiam fazer outra coisa e formar-se em outra profissão não fazia parte de seus 

projetos de vida. Ao mesmo tempo, mesmo diante desse “gostar de dar aula”, 

percebo, nas narrativas das colaboradoras e em suas expressões, sentimentos e 

misturas de decepção com o direcionamento das políticas públicas para com a 

educação: há um sentimento de desilusão com a profissão, há uma demonstração de 

cansaço na luta pela valorização social e salarial, há um misto de revolta, de tristeza 

com as condições de trabalho, com os recursos empregados na educação, sem uma 

autonomia dos professores, de direcionar para o laboratório de ciências, para 

aquisição de materiais necessários para as aulas práticas de biologia, há 

(des)esperança de mudança, de melhoria na carreira docente.  

Marca definitivamente para este momento, a permanência na profissão é a 

estabilidade no emprego, o salário fixo, mensal, a progressão na carreira, até a 
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especialização, pois o mestrado ainda é uma formação, almejada, mas as 

colaboradoras consideram distante de sua realidade, pois requer recursos adicionais 

para o sustento em uma universidade longínqua da família. 

E nessa reflexão, questiono como melhorar as condições de trabalho se não há 

investimento de recursos para construção e provimento de laboratórios de ciências e 

de informática para aulas práticas e para pesquisas? Como promover uma formação 

continuada, o mestrado, cursos direcionados para a área específica de ciências ou de 

biologia se não há vontade política dos gestores públicos? Por que, quando se 

oferece, limita-se o número de vagas para cursos de formação continuada? Por que, 

ao participarem de greves, em busca da valorização profissional e salarial, os 

professores têm cortadas suas remunerações – se estes, em sua maioria, só têm esse 

emprego com o qual sustentam a família? 

E nessa permanência na profissão, os professores vão almejando a 

aposentadoria. Em uma das narrativas das professoras, elas contam que os docentes 

da rede estadual da educação básica, ao se aposentarem, continuam a receber o 

salário integral. Entretanto, para os professores da rede municipal, o desconto é 

exorbitante após a aposentadoria, ocasionando a sua continuação por mais tempo em 

sala de aula e, posteriormente, o adoecimento em serviço.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ENCONTRO COM A VIDA DE PROFESSORES NOS CAMINHOS 
DA FORMAÇÃO E DO TRABALHO DOCENTE 

 

“O que importa compreender não é a situação inicial do discurso, mas o que aponta para um 
mundo possível. [...] A compreensão procura apreender as posições de mundo descortinadas pela 

referência do texto” (RICOEUR, 2013, p. 122). 

 

Iniciei esta dissertação apresentando uma parte da minha história, a formação, 

o trabalho, as implicações com a pesquisa e o processo pelo qual venho me 

constituindo uma professora de ciências e de biologia da educação básica na cidade 

de Guanambi, Bahia. Para isso, debrucei-me em literatura da área que envolve a 

formação do professor de ciências biológicas, a constituição do trabalho e da carreira 

docente e a construção da identidade e dos saberes docentes no percurso da história 

da educação brasileira. 

Das experiências de leitura sobre o professor da educação básica, busquei 

apresentar como vêm sendo permeadas as condições de trabalho e o reconhecimento 

social docente, a profissão professor e como os professores vêm se constituindo junto 

à profissão. 

Escolhi a abordagem qualitativa, porque esta me proporcionaria a 

compreensão de que somos sujeitos únicos, com nossas próprias histórias, singulares 

e subjetivas e que, num processo dialógico e de momentos de encontros, 

narraríamos, numa troca conjunta, nossos itinerários docentes. Nessa imersão e 

agregação de informações, enquanto observava, escutava e interpretava as narrativas 

de cada história das professoras, que foi se forjando nas trajetórias de vida e de 

formação, percebia as importantes contribuições para pesquisa e, também, ao 

transcrever acontecimentos vivenciados em seu dia a dia da profissão professor. E 

assim, vou-me formando com as histórias do outro, com a minha própria história. 

Para isso, procurei entender como vêm se consolidando os estudos (auto) biográficos 

para a compreensão das singularidades e subjetividades das práticas pedagógicas da 

vida das pessoas.   
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Assim, apresentei o meu campo de trabalho, a organização da educação 

pública do município de Guanambi e as escolas envolvidas para melhor 

compreensão e interpretação das narrativas das histórias de vida das professoras 

colaboradoras, participantes da pesquisa.  

A compreensão de reconhecer-se na profissão professora, a partir das 

experiências formativas e de trabalho e dos elementos apontados pelas professoras 

colaboradoras que as fazem permanecer na profissão, possibilitou-me apropriar e 

divulgar suas narrativas, suas trajetórias de formação, de caminhos, de participação 

em movimentos sindicais na busca pela valorização profissional e pela perspectiva 

de mudanças nas condições de trabalho em que vivenciam em seu fazer-se docente. 

Esse achado em entender esse processo em que vamos nos forjando professores, 

mesmo diante das condições de trabalho inadequadas faz-me situar, mais ainda, de 

como vamos nos apropriando de saberes, de cada momento vivido por cada 

participante em seu itinerário profissional. As leituras realizadas, no transcurso de 

trabalho, possibilitaram-me refletir sobre a formação, os processos identitários e a 

construção de imagens de professores nas trajetórias de formação docente. 

Aportei-me nas histórias de vida e formação das narradoras e na compreensão 

de como elas vêm se forjando em seu campo de trabalho.  As professoras PC, PM, PS1 

e PS2 apresentaram seu percurso formativo, suas singularidades, subjetividades, 

marcas da profissão, as dificuldades que enfrentam para permanecer na profissão, as 

condições de trabalho, a preocupação com a inserção de recursos tecnológicos. 

Contaram, ainda, o seu processo de formação na sala de aula, no dia a dia da 

profissão professor. Consideram que melhoraram bastante suas condições trabalho, 

mas que existe muita coisa para aprimorar, como a instalação de um laboratório de 

ciências biológicas nas escolas municipais (enquanto nas escolas estaduais existe, mas 

carece de modernização) e a oferta de cursos de formação continuada para atender às 

lacunas deixadas na formação.   

Na perspectiva de melhoria das condições de trabalho, as professoras 

vivenciam os dilemas e as marcas deixadas no percurso de sua profissão, entre estas, 

como ser professora top ou como lidar, no cotidiano da sala de aula, com os recursos 

tecnológicos desatualizados, ou, muitas vezes, inexistentes, enquanto o aluno tem 
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acesso aos mais modernos instrumentos de informação e de comunicação. Nessa 

reflexão, questiono: como promover o conhecimento ao aluno se as condições de 

trabalho não são satisfatórias? Considero que, em nossa legitimação docente, a 

valorização profissional e salarial ainda é uma conquista que estamos buscando, 

continuadamente, em nosso fazer político, social e pedagógico.  

As contribuições consentidas pelas professoras colaboraram para enriquecer 

meu trabalho, o que me permitiu formar-me nessa caminhada gratificante de partilha 

de conhecimentos, de marcas, de saberes, de construção de identidades, em que 

nossas imagens vão se estabelecendo, representadas nesse processo formativo e 

profissional docente. Essa caminhada permitiu aproximar-me, mais ainda, das 

colegas professoras, com laços de amizade, de contributo para a minha 

personalidade mais humana, minimizando essa ansiedade que faz parte do meu ser, 

do meu estar professora. Nesse diálogo de idas e vindas, de conversas sobre a 

pesquisa, de entender esse movimento que é a compreensão e interpretação das 

histórias de vida das professoras, que, por adesão, se prontificaram a participar deste 

trabalho dissertativo, vou-me formando com o processo de formação do outro. 

A responsabilidade, a ética com a pesquisa, com a transcrição das narrativas 

das professoras, de proporcionar momentos de descontração sem constranger as 

narradoras foram momentos de aprendizagens relevantes na carreira docente. Os 

estudos de autores que nos preveniram sobre os usos e abusos da história oral 

proporcionaram-me o cuidado com a fidelidade às narrativas, apresentadas pelas 

colaboradoras, cujas marcas emocionaram-me por diversas vezes e me fizeram 

segurar as lágrimas, contendo-me na emoção de ouvir as histórias de permanência, 

um desafio constante em trabalho de pesquisa.  

A intensificação de estudos, de leituras, de reflexão e de pesquisas no percurso 

do mestrado foi relevante para expandir conhecimentos nesse processo de formação.  

Durante as narrativas das professoras, que considero, também, como um 

desabafo, já que elas contam as experiências vividas, as mudanças ocorridas nas 

condições de trabalho, no transcurso da docência, busquei ouvir suas histórias de 

formação e de trabalho, no dia a dia da sua profissão professora de ciências 

biológicas.  



212 

 

Considero este trabalho como o início de uma caminhada e como uma 

possibilidade de ampliar estudos sobre as histórias de vida, as narrações e memórias, 

muitas vezes esquecidas pelo tempo, deixadas entre quatro paredes nas salas de aula. 

E que as pesquisas se expandam para outros professores de ciências biológicas e de 

muitas outras áreas do conhecimento, a serem contadas por aqueles que se 

disponham à pesquisa, às narrativas, à escuta da história do outro, que se identificam 

com a nossa própria história. 

Acredito que a pesquisa venha a contribuir para alargar os estudos sobre este 

sujeito da história da profissão professor da Região Sudoeste da Bahia e se constituir 

como um referencial para trabalhos dessa natureza, que investigam a realidade das 

escolas do interior do estado e as histórias de vida e formação dos professores.  

As contribuições da pesquisa foram relevantes para mim, na condição de 

pesquisadora e professora de ciências e de biologia da educação básica, por perceber 

que passamos, junto com as colaboradoras, por problemas e por momentos de busca 

da legitimação da carreira, tanto na rede municipal, quanto na estadual.  

Por sermos provenientes da mesma carreira profissional, as nossas histórias se 

cruzam com os conhecimentos adquiridos e com as experiências pessoal e 

profissional. Com as leituras realizadas, pude aprofundar mais ainda os meus 

conhecimentos sobre as raízes da história da educação brasileira, as possibilidades de 

mudanças e as marcas impregnadas em nossa vivência de professor. 

Destaco acontecimentos que vieram com as narrativas das professoras e que, 

futuramente, podem ser alimentadas de mais investigação, como: 

 Relação entre os trabalhos dos professores em sala de aula e suas 

narrativas; 

 Mapeamento do tipo de aula que está sendo produzido na sala de aula, 

por esse professor que se diz desvalorizado. 

Esse período de dedicação à pesquisa foi de uma fertilidade imensa quanto à 

leitura, ao acesso a vários meios de informação, como teses, dissertações, artigos e 

livros relacionados ao tema em estudo. Se estivesse no exercício da docência em sala 

de aula, com vinte e seis horas-aula, nas disciplinas biologia e ciências, 
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complementando com outras áreas diversificadas do currículo da educação básica, 

não teria sido possível realizar todas as atividades exigidas para o curso de mestrado. 

Considero a minha pesquisa mais como uma fonte inicial sobre os professores 

de ciências e sua relação com a profissão, nesse forjar-se continuamente professor. 

Uma fonte fecunda de narrativas e de experiências formativas e de trabalho docente, 

valorizadas pelas narrativas de professores que vivem o dia a dia da profissão e que 

contam suas histórias de forma ética e sincera. Uma mistura de emoção e (des)ilusão 

com a profissão professor, de uma natureza que otimiza as histórias de vida como 

processo de conhecer a si mesmo, de rememorar acontecimentos vividos, fazendo 

uma reflexão da própria construção da carreira e da identidade docente. 

Foram tantos os referenciais encontrados que deixei alguns para outros 

momentos – como possibilidades a serem inseridas em outras pesquisas. 

Dos objetivos propostos, apresento alguns resultados, entre tantos outros que 

poderiam ter surgidos, por meio das narrativas das professoras, como as condições 

de trabalho a que os docentes estão submetidos, a desvalorização salarial e social, a 

falta de recursos tecnológicos para professores e alunos, de materiais e de 

laboratórios de biologia para pesquisas e experiências. Ainda, a necessidade de mais 

recursos para a educação, flexibilização da carga horária do professor, para a sua 

formação continuada, e, mais ainda, instrumentalização para otimização dos 

ambientes escolares.  

Para as pesquisas realizadas, não existe um resultado final, mas algumas 

respostas que servem como caminhos para entender as trajetórias de formação. 

Poderia haver, ainda, mais desdobramentos dessa pesquisa e tantos outros caminhos 

e reflexões sobre a formação docente – uma longa caminhada de estudos nessa área 

de conhecimento. 

As narrativas das professoras mostram histórias de vida e formação que 

possibilitam reflexões enriquecedoras sobre a profissão professor e os processos de 

formação que envolvem as subjetividades dentro das singularidades distintas de 

cada história de formação, de cada trajetória, traduzidas nas narrativas de cada 

participante dessa pesquisa. 
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Enquadrar cada história, cada formato de vida profissional limitaria a beleza 

de cada história em sua singularidade, que nos fez emocionar com os momentos 

vividos e contados pelas colaboradoras sobre os percursos formativos e de trabalho 

de cada uma delas. Pois cada existência é um aprendizado para o pesquisado e para 

o pesquisador, em um cenário de tempo presente e tempo passado, de memórias, de 

(re)viver o que conquistamos e o que almejamos, entre lágrimas e risos, emoção e 

marcas, para a melhoria da nossa carreira docente, do nosso ser e estar professor no 

lugar de trabalho docente. 

A construção da identidade profissional não é um processo linear e estável; 

envolve conflitos, emoções, dúvidas, conhecimentos, (des)engano, lutas sindicais, 

angústias, contradições, (des)esperança com a profissão, ânsia por melhores 

condições de trabalho, valorização salarial e reconhecimento social. A formação 

profissional e identitária é um processo importante na carreira docente. Um aspecto 

relevante na construção da identidade e na opção pela profissão é entender o porquê 

de ter chegado, de estar e de continuar na profissão professor.  

Palavras utilizadas – como experiências formativas e de trabalho, formação de 

professor, identidade, imagens de professor, histórias de vida, professores de 

ciências e de biologia, trabalho docente, processos identitários e profissão professor – 

foram relevantes para o campo da pesquisa, facilitando o acesso à investigação. 

Conhecer a história de formação do professor no Brasil foi contributo 

importante no embasamento da pesquisa da história de vida dos professores de 

Guanambi, caminho de encontro com a própria formação, no entendimento das 

condições de trabalho, da (des)valorização profissional, da carga de trabalho que 

exercemos no cotidiano escolar. São resquícios de uma história inacabada, de séculos 

de subordinação, de submissão, mas, ao mesmo tempo, de lutas por meio da 

categoria de professores, processo de construção de identidade docente e de opção 

pela profissão professor, permeada de saberes e de marcas no exercício da docência.  
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Apêndice A – Cartas de apresentação à Secretária Municipal de Educação e à 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
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Apêndice C – Termo de autorização de uso de imagens e depoimentos 
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Apêndice D – Termo de autorização da DIREC 30 – Coleta de dados 
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Apêndice E – Termo de autorização da Secretária Municipal de Educação de 

Guanambi – Bahia – Coleta de dados 
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APÊNDICE F - Roteiro de entrevista temática 
 

Título do Projeto de Pesquisa: HISTÓRIA DE VIDA FORMATIVA E PROFISSIONAL 
DE PROFESSORES LICENCIADOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA CIDADE DE 
GUANAMBI – BAHIA 
  

CABEÇALHO 

 

Orientanda:  

Orientadora: 

Entrevistada:   

Data de entrevista:  

Horário: 

Local:  

Idade:  

Tempo na profissão:  

 

DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA 

 
Desdobramento maior da pesquisa - Delinear a vida formativa e profissional 

dos professores licenciados em ciências biológicas, dos anos finais (6º ao 9º ano), do 

ensino fundamental, das escolas públicas, do município de Guanambi – BA, como 

meio de apropriar e divulgar a pesquisa das histórias de uma categoria de trabalho 

docente 

 

1 º. - Como os professores licenciados em ciências biológicas, dos anos finais 
(6º ao 9º ano) do ensino fundamental, das escolas públicas do município de 
Guanambi/BA se forjam na profissão a partir de suas bases formativas e de 
trabalho? 
Objetivo: Compreender como os professores dos anos finais (6º ao 9º ano), do 

ensino fundamental, da Educação Básica, se reconhecem na profissão professor a 

partir de suas experiências formativas e de trabalho. 

A) Das experiências de trabalho:  
a. Como foi a vida escolar de formação para a profissão professor;  
b. Quais as lembranças mais marcantes que trazem aspectos importantes 

sobre a formação para ser professor?  
c. O quê da formação julga mais importante para a vida como professor? 
B) Das experiências formativas.  
a. Como tem sido a vida de professores de ciências nas escolas de Educação 
Básica? 
b. Quais motivos levaram à escolha da sua profissão de professor? 
c. Como, quando foi sua primeira experiência como professora? 
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d. Quais as experiências vivenciadas como professora, em sua trajetória 
profissional que foram mais marcantes? 

e. Em sua experiência de trabalho, como vem sendo delineada a profissão de 
professor a partir de suas experiências com seus pares? 

f. Qual a imagem construída da profissão professor, a partir de sua 
experiência de vida profissional? 

 

2 º. - O que os professores elegem como elementos de encontrar-se na profissão 
professor na sua caminhada de trabalho na escola?  
Objetivo: Apresentar quais elementos são apontados pelos professores que os 

fazem permanecer na profissão a partir de suas condições de trabalho e experiências 

vividas. 

a. Fale-me de suas condições de trabalho atualmente, (como você avalia 
essas condições de trabalho...) como isso interfere em sua vida cotidiana na escola, 
junto às disciplinas que leciona... de que maneira (positiva e negativa)? 

b. Das experiências vividas, quais as que você destacaria como momentos 
importantes no “encontrar-se” na profissão professor? Por quê? 

c. Como e quando você se percebeu em sua profissão? (O que você destacaria 
como importante?). 

 

 3º.  – A quais condições de trabalho que estão submetidos tais professores? 

a. Analisando hoje sobre a história da profissão professor, entendendo-a como 
campo de trabalho, o que você falaria sobre suas condições de trabalho? 

Objetivo: Apresentar as condições de trabalho dos professores de ciências, dos 

anos finais (6º ao 9º ano), do ensino fundamental, das escolas públicas, do município 

de Guanambi – Bahia, a partir das histórias contadas por eles. 

b. Quais mudanças podem ser percebidas ao longo de sua jornada como 
professor/a de ciências da Educação Básica no que diz respeito às suas condições de 
trabalho? 

c. Como você avalia esse campo de trabalho e as condições dispostas 
atualmente para o professor? 

d. O que poderia apontar como meios de qualificar a história da profissão 
professor de Ciências da Educação Básica – anos finais?   
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Apêndice G – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa – CEP 

 
 

 
 
 
 



240 

 

 
 
 



241 

 

 
 
 
 



242 

 

 
 
 



243 

 

APÊNDICE H - Quadro 3 - Teses e dissertações sobre trabalho docente 

 

 

 
TESES E DISSERTAÇÕES DO BANCO DE DADOS DA CAPES 

 

 
Palavra-chave: TRABALHO DOCENTE 

 
N
º 

AUTOR(A) ANO TESE 
(T) 

DISSER
- 

TAÇÃO 
(D) 

 
TEMA 

 
PALAVRAS-

CHAVE 

 
RESULTADOS DA PESQUISA 

Orientador/a Institui- 
ção 

 
01 

SILVA, 
Francielen K.  

 
2011 

 
D 

O trabalho 
docente de 
professores de 
química: 
evadir, 
resignar ou 
persistir? 

Docente; Ensino 
Médio; 
Professor de 
Química. 

Alguns professores evadiram, outros 
estabelecem uma relação frágil com 
o trabalho e mantêm outros vínculos 
empregatícios. Os que persistem, 
envolvem-se com a docência e 
reivindicam cursos de formação 
continuada, melhores condições de 
trabalho. 

Gilvan Luiz 
Machado 
Costa 

 
USSC 

 
02 

RODRIGUES, 
Maria Salete 
Xafranski 

 
2011 

 
D 

Trabalho 
docente e 
precarização: 
contextos e 
desafios 

Trabalho 
docente; 
Precarização; 
Neoliberalismo; 
Capitalismo. 

Trabalho docente precarizado, que 
consiste em responsabilizar o docente 
pela própria situação de 
desvalorização e exploração.  Ivania M. 

Piton 
 

UPC 

 
03 

MARONE-ZE, 
Luciane 
Francielli 
Zorzetti 

 
2011 

 
D 

A precarização 
do trabalho 
docente na 
rede estadual 
de educação 
básica no 
Paraná  

Precarização 
do Trabalho 
Docente; 
Educação 
Básica. 

O Estado do Paraná mostrou-se em 
sintonia com as orientações 
internacionais e nacionais, 
remodelando seu sistema educacional 
segundo os interesses clientelístico do 
Estado e, ao mesmo tempo, tornando 
precárias as relações de trabalho, 
impondo aos docentes o desafio de 
lidar com um sistema de regulação do 
trabalho impregnado dos valores 
mercantis. 

Angela Maria 
de Barros Lara 

 
UEM 

 
04 

PEREIRA, 
Flaviane 
Farias Sudario 

 
2011 

 
D 

Indicadores de 
mal-estar 
docente em 
escolas 
públicas 
municipais de 
Salvador – BA 

Mal-estar 
docente: 
trabalho 
docente; 
professores. 

Apesar das adversidades, ainda há 
professores que gostam do seu 
trabalho, todavia um percentual tende 
a se apresentar como profissionais 
exaustos, frustrados e impotentes 
perante a um contexto educacional 
que contém indicadores de mal-estar, 
tais como: o salário defasado, o 
elevado número de carga horária 
semanal, excessivo número de alunos 
por sala, a infraestrutura escolar 
inadequada, etc. 

Paulo Roberto 
Holanda 
Gurgel 

 
UFBA 

 
05 

BERLATTO, 
Andrea 
Cristina 

 
2011 

D A valorização 
do trabalho do 
professor: 
para além da 
remuneração 

Trabalho 
docente; 
Remuneração; 
Políticas de 
valorização do 
Magistério. 

A valorização do trabalho se dá no 
contexto da crise estrutural do sistema 
do capital, expondo algumas 
características desta crise e como se 
relaciona com a valorização 
do trabalho docente, uma vez que a 
natureza do trabalho do professor 
deve estar voltada para a formação 
humana, para a efetivação de um 
processo educativo que abrange a 
transmissão e assimilação da cultura 
produzida historicamente. 

Patrícia Laura 
Torriglia 

 
UFSC 
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06 

SANTOS,  
Maria Eliza 
Gama 

 
2011 

T Elementos 
constitutivos 
do trabalho 
docente em 
uma escola 
pública de 
educação 
básica: 
prescrições, 
atividades e 
ações. 

Escola Pública 
de Educação 
Básica; Trabalho 
Docente; 
Trabalho 
Escolar; 
Prescrições; 
Atividades; 
Ações. 

As condições de trabalho representam 
um dos principais elementos 
constitutivos do pensamento dos 
professores sobre a sua atuação como 
profissional e têm tido reflexos diretos 
nas formas de organização e de 
desenvolvimento das suas ações 
docentes. De maneira geral, os 
professores têm realizado suas ações 
de trabalho de forma aligeirada e 
simplificado/reduzida.  

Eduardo 
Adolfo 
Terrazzan 

 
UFSM 

 
07 

SCHMITZ, 
Daniela Maria.  

 
2011 

 
D 

O trabalho 
docente no 
ensino médio 
em escolas 
públicas 
catarinenses: 
entre 
discursos 
oficiais e a 
materialidade 
na 36ª 
gerência de 
educação.  

Trabalho 
Docente; 
Educação 
Básica; Ensino 
Médio. 

O estudo aponta que a precarização 
das condições de trabalho e 
remuneração teve reflexos na jornada 
de trabalho dos professores, que 
lecionam Matemática, Física, Química 
e Biologia no Ensino Médio Noturno, 
nas Escolas Estaduais de Santa 
Catarina. 

Gilvan Luiz 
Machado 
Costa. 

 
USSC 

 
08 

CARVALHO, 
Maria Vitalina 
Borges de.  

 
2011 

 
D*1 

Prazer e 
sofrimento no 
trabalho de 
professores do 
ensino 
fundamental e 
médio: estudo 
de caso em 
uma escola 
estadual da 
cidade de 
Curvelo MG  

Prazer e 
sofrimento; 
Trabalho 
docente; 
 Escola Pública. 
 

Os resultados revelam que os 
professores vivenciam o prazer e o 
sofrimento, que ocorrem como 
consequência do esgotamento 
profissional, da sobrecarga de trabalho 
e do estresse. Também, evidenciam 
que os professores investigados estão 
sujeitos às contradições do contexto 
do trabalho docente, que geram o 
prazer e o sofrimento e que a saúde 
pode estar sujeita a riscos em casos de 
falhas. 

  
Fernando 
Coutinho 
Garcia 

 
FNH 

 
09 

PURIN, Paola 
Cardoso.  

 
2011 

 
D 

O trabalho 
docente na 
rede 
municipal de 
Cidreira/RS: 
limites e 
possibilidades 
de uma práxis 
emancipadora. 

Educação; 
Trabalho;  
Trabalho 
docente; Escola. 
 

A pesquisa revela a relação 
contraditória que o trabalho do 
professor na sociedade capitalista 
pressupõe, entre as determinações de 
desumanização e as possibilidades de 
emancipação, do professor enquanto 
classe trabalhadora e da escola 
enquanto espaço de formação. 

Jaime José 
Zitkoski 

 
UFRGS 

 
10 

RIBEIRO, 
Maria das 
Dores.  

 
2011 

 
D*2 

Prazer e 
sofrimento no 
trabalho: 
estudo de caso 
com docentes 
de uma escola 
de ensino 
fundamental 
pública do 
Estado  

Trabalho 
docente; Prazer 
e sofrimento no 
trabalho. 
 

Constata-se que diversos são os males 
físicos e psicológicos desencadeados, 
partindo, é claro, da luta diária que 
considera uma árdua rotina de 
trabalho, como é a do professor de 
ensino fundamental. 

Luiz Carlos 
Honório 
 

 
UFRGS 

 
11 

GONÇALVES, 
Robsney.  

 
2011 

 
D*3 

Qualidade de 
vida no 
trabalho: um 
estudo de caso 
com 
professores 
municipais do 
ensino 
fundamental 
de Contagem - 
MG  

Qualidade de 
vida no 
trabalho; 
Professores 

O estudo com professores que atuam 
nos três últimos anos de ensino 
fundamental, ou seja, no 7º, 8º e 9º ano 
do terceiro ciclo da educação básica 
destacou que, apesar da existência de 
problemas graves, como a insegurança 
vivenciada pelos docentes no 
ambiente escolar e a baixa 
remuneração, os professores revelam 
uma história de amor com sua 
profissão e seus alunos, sentindo-se 
responsáveis por seus problemas e por 
sua formação. 
 

Luiz Carlos 
Honório 
 

 
FNH 
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12 

DUARTE, 
Juliana 
Fonseca  

 
2011 

 
D 

Trabalho 
Docente em 
tempos de 
neoliberalismo 

 Os professores apontaram que 
trabalho é uma atividade remunerada 
e associada à satisfação; o trabalho 
docente é um trabalho ao qual deve 
haver dedicação e cujas características 
envolvem uma rotina, o grupo de 
trabalho, estrutura física e tecnológica, 
mas sempre voltado ao trato com os 
alunos. Esse conceito e características 
apontam para um trabalho 
valorizador das relações sociais que 
desconsidera a intencionalidade e as 
dimensões política, ética e moral do 
trabalho docente. 

Cleide Maria 
Q. Q. Viana 

 
UnB 

 
13 
 

BRITO, 
Talamira Taita 
Rodrigues. 
 

 
2011 

 
T 

O ciclo de vida 
profissional 
dos 
professores da 
Universidade 
Federal de 
Uberlândia: 
trajetórias, 
carreira e 
trabalho no 
Instituto de 
Biologia.  

Educação; 
Professores de 
Biologia; 
Carreiras e 
oportunidades 

Entender que existe um ciclo de vida 
que acontece de forma individual e, ao 
mesmo tempo coletivo foi uma 
conclusão que se construiu, na medida 
em que aconteceu um diálogo entre os 
estudos sobre o campo, as narrativas 
dos professores que constroem no dia 
a dia suas trajetórias articuladas com 
suas carreiras. 

Ana Maria de 
Oliveira 
Cunha. 

 
UFU 

 
14 

TORRES, Eliza 
Lobato Melo.  
 

 
2012 

 
D 

O trabalho 
docente no 
colégio 
245Pedro II 
em tempos de 
mutação 
tecnológica  

Trabalho 
docente; 
“manualização”. 
Adorno; 
Trabalho 
imaterial 
 

Concluímos que os fundamentos da 
teoria da produção imaterial aparecem 
no fazer docente, do Colégio D. Pedro 
II, mas não apresentam sustentação 
suficiente para que possamos afirmá-
la como uma realidade no que diz 
respeito à massificação do trabalho do 
intelecto no campo da atividade 
docente. 
 

Henrique 
Garcia 
Sobreira 

 
UERJ 

 
15 

SANTOS, 
Elivania   

 
2012 
 

 
D 

Precarização 
do trabalho 
docente: um 
estudo a partir 
da realidade 
da escola 
pública  
 

Precarização; 
Trabalho Geral;  
Trabalho 
Docente 

Os resultados, realizados com 
professores de uma escola de 
Educação Básica, apontaram que as 
políticas neoliberais atingem 
diretamente a classe trabalhadora 
como um todo, exigindo uma 
formação continuada para a garantia 
da empregabilidade, a flexibilização 
dos direitos e o acúmulo de atividades 
que antes não eram responsabilidade 
dessa classe. 

Solange Lacks  
FUFS 

 
16 

SERAFIM, 
Natali Maria.  
  

 
2012 

 
D 

Políticas 
educacionais e 
o professor do 
ensino médio: 
intensificação 
e autointen-
sificação 
do trabalho 
docente  

Políticas 
Educacionais; 
Trabalho 
Docente; 
Ensino Médio. 

A precarização das condições 
de trabalho docente – ausência de uma 
boa estrutura física; remuneração 
incompatível; trabalho em demasia; 
número excessivo de alunos em sala 
de aula; tempo e condições financeiras 
para a formação continuada; falta de 
prestígio social; falta de tempo e 
condições financeiras para o lazer e 
para enriquecimento cultural – 
engendraram um processo de 
intensificação e autointensificação 
do trabalho docente com a 
autorresponsabilização por parte dos 
docentes pelos fracassos escolares. 
 
 
 
 
 

Gilvan Luiz 
Machado 
Costa 

 
UNISUL 

http://repositorio.unb.br/browse?type=advisor&value=Viana%2C+Cleide+Maria+Quevedo+Quixad%C3%A1
http://repositorio.unb.br/browse?type=advisor&value=Viana%2C+Cleide+Maria+Quevedo+Quixad%C3%A1
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17 

MACIEL, 
Rosana 
Mendes.  

 
2012 

 
D 

Reestrutura 
ção produtiva 
e trabalho 
docente: um 
estudo sobre a 
reestruturação 
na educação 
básica e os 
impactos 
no trabalho 
docente na 
rede estadual 
de Patos de 
Minas - MG  

 Educação 
básica; Trabalho 
docente; 
Reestruturação 
produtiva 

É que as mudanças introduzidas neste 
contexto têm conduzido à 
intensificação e precarização 
do trabalho docente, uma vez que as 
exigências do Estado frente às 
reformas educacionais ocorridas em 
Minas Gerais têm implicado em 
acréscimo de funções e maior controle 
do capital sobre o trabalho do 
professor. 
 
 
 
 
 
 
 

Fabiane 
Santana 
Previtali 

 
UFU 

 
18 

BENINI, Elcio 
Gustavo 
 

 
2012 

 
T 

Política 
educacional e 
educação à 
distância: as 
contradições 
engendradas 
no âmbito 
do trabalho 
docente  

Educação; 
Política 
educacional. 
Educação à 
distância. 
Educação 

A intensificação da divisão do trabalho 
docente, assim como a divisão dos 
processos de ensino e de 
aprendizagem, apresentaram-se como 
os principais mecanismos de aumento 
das forças produtivas do trabalhador 
docente na modalidade a distância. A 
contradição destes processos 
apresenta-se na consequente alienação 
da relação educativa entre professor e 
aluno, sendo a inserção do tutor no 
processo de ensino e de 
aprendizagem, o corolário 
demonstrativo da mediação 
hierárquica do trabalho na relação 
educativa à distância. 

 
UFMS Maria Dilneia 

E. Fernandes 

 
19 

MACIEL, 
Erica 
Miranda.  

 
2012 
 

 
D 

A 
aprendizagem 
profissional da 
docência nas 
representações 
sociais de 
professores do 
ensino médio 
no contexto 
do trabalho 
docente  

Formação de 
professores; 
Representações 
sociais; 
Ensino Médio 

O contexto de atuação profissional, 
marcado por processos de 
precarização do trabalho docente, em 
que se sublinham a degradação das 
condições de trabalho docente, a 
presença de abandono e desistência da 
profissão, constitui um eixo emergente 
na estruturação dos conteúdos 
discursivos. Esse eixo perpassa todas 
as questões e discussões que envolvem 
a configuração do ser docente no 
ensino médio e as reais condições para 
o efetivo aprendizado profissional no 
contexto da formação continuada. 

 
Ana Claudia 
L. Chequer 
Saraiva 

 
UFV 

 
20 

SAMPAIO, 
Vivianne 
Araujo de.  
 

 
2012 
 

 
D 

O trabalho 
docente na 
perspectiva da 
análise das 
práticas 
profissionais 

Trabalho 
docente;  
Análise das 
práticas 
profissionais; 
Relação. 
 

Os resultados apontam os desafios da 
relação professor-aluno, de uma escola 
pública do ensino médio do Distrito 
Federal de Brasília; as repercussões do 
trabalho docente sobre a saúde mental 
do professor; a relação do professor e a 
família de seu aluno e as estratégias 
para melhor lidar com os desafios do 
trabalho docente. Revelou também, 
que as expectativas idealizadas dos 
professores em relação aos seus alunos 
e suas famílias, a ausência do 
reconhecimento dos alunos em ao 
trabalho do professor e de como esse 
reconhecimento se faz presente na 
posteridade. 

Kátia Cristina 
T. Rodrigues 
 

 
UCB 

 
21 

CATAN-
ZARO, 
Mariane 
Fernandes de. 

 
2012 

 
D 

Entre choques 
e ordens: 
atravessamen-
tos entre 
políticas 
educacionais e 
tensões na 

Trabalho 
docente; 
Regulação; 
Educação 
municipal. 
 

Os dados destacados no 
desenvolvimento deste estudo nos 
permitem afirmar que estamos frente a 
um cenário de reconfiguração do 
trabalho docente, com fortes indícios 
de cerceamento e tutela por parte da 
atual secretaria de educação do 

Eveline 
Bertino 
Algebaile 

 
UERJ 
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regulação 
do trabalho 
docente no 
sistema 
municipal de 
ensino do Rio 
de Janeiro  

município pesquisado. 
 

 
22 

COSTA, Euler 
Oliveira 
Cardoso da. 

 
2012 

 
D 

A construção 
das 
identidades 
profissionais 
dos 
professores 
públicos de 
Austin (RJ) em 
reciprocidade 
com o trabalho 
docente. 

 Formação de 
professores; 
Identidade 
profissional; 
Trabalho 
 

Os resultados apontam para um corpo 
docente jovem, mas experiente, 
originário de famílias de baixa renda, 
com formação predominante no curso 
Normal, que escolheu Austin e tem 
empatia pelo bairro. A profissão 
resultou de uma escolha e não seria 
trocada, apesar das insatisfações 
manifestadas pelas más condições de 
trabalho. Logo, sua identidade 
profissional foi forjada ao longo do 
processo de formação e no exercício da 
profissão, sendo moldada pela 
realidade vivida, as práticas sua 
relação com os alunos também são 
afetadas pelas peculiaridades locais. A 
sensação relatada pelas professoras é 
de abandono por parte do poder 
público, da sociedade e da academia. 
Em suma, seu processo de construção 
da identidade profissional passa pelo 
lugar, mas não se encerra nele. 

Lilian Maria 
Paes de 
Carvalho 
Ramos 
 

 
UFRRJ 

 
23 

MACE-DO, 
Valcinete 
Pepino de.  

 
2012 

 
T 

Trabalho e 
formação 
docente na 
rede 
municipal de 
ensino de 
Natal  

Trabalho 
docente. 
Formação 
continuada. 
 

Condições de trabalho relativamente 
boas, porém falta de estrutura física 
interna nas escolas (paredes sujas, com 
buracos, ventiladores quebrados, 
carteiras e cadeiras velhas, quadros 
envelhecidos e manchados, banheiros 
inadequados, manutenção precária 
dos computadores, dentre outros). 
Constatou-se, também, que vêm 
ocorrendo uma ampliação nas funções 
dos docentes e uma intensificação de 
seu trabalho materializado na 
sobrecarga de atividades realizadas no 
cotidiano da escola (e fora dela). 

Antonio 
Cabral Neto 
 

 
UFRGN 

  

 
24 

GURGEL, 
Rogério 
Fernandes.  

 
2012 

 
T 

Trabalho 
docente: 
políticas de 
financiamento 
da carreira e 
da 
remuneração 
dos 
professores da 
educação 
básica de 
sistemas 
públicos de 
ensino  

 Políticas de 
financiamento; 
Magistério, 
Carreira e 
remuneração 

A indefinição de uma da carreira que 
contemple os docentes com formação 
em nível superior evidencia a 
fragilidade das políticas educacionais 
dos sistemas de ensino e estudo pelas 
repercussões pouco significativas para 
a valorização do magistério público. 

Luiz de Sousa 
Junior 
 

 
UFPB 

 
25 

CATA-NEO, 
Vanessa 
Isabel. 

 
2012 
 

 
D 

O trabalho 
docente no 
ensino médio 
e a adoção das 
tecnologias de 
informação e 
comunicação: 
limites e 
possibilidades 
do professor 
de matemática 

Trabalho 
Docente; 
TICS; 
Professor de 
Matemática 

O estudo aponta limites na formação 
inicial para a realização de aulas 
envolvendo as Tecnologias da 
Informação e da Comunicação - TICs, 
além da falta de tempo e incentivo 
para participar dos cursos de formação 
continuada ao longo da carreira. 
Indica, também, a ausência de 
valorização social e financeira dos 
professores catarinenses pesquisados e 
a carência de apoio pedagógico e de 
infraestrutura adequada nas escolas 
estaduais de Ensino Médio. 

Gilvan Luiz 
Machado 
Costa 

 
USSC 
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26 

MENSLIN, 
Mônica 
Schuler.  

 
2012 

 
D 

Desenvolvi-
mento 
profissional 
dos 
professores 
dos anos finais 
do ensino 
fundamental: 
as 
contribuições 
da formação 
continuada 

Formação 
continuada de 
professores; 
Trabalho 
docente. 

Os resultados da pesquisa 
corroboraram para compreender que a 
formação continuada dos professores 
que atuam nos anos finais do ensino 
fundamental, constitui-se em parte 
importante do desenvolvimento 
profissional e que as necessidades dos 
professores e as diversas fontes de 
aprendizagem a que recorrem devem 
ser consideradas no planejamento dos 
programas de formação de 
professores. 

Márcia de 
Souza Hobold 

UNIVILLE 

 
27 

SOUZA, 
Michele 
Borges de. 

 
2012 
 

 
D 

Política de 
valorização 
dos 
profissionais 
da educação 
básica na rede 
estadual de 
ensino do 
Pará.  

Trabalho 
Docente. PCCR. 
Valorização do 
Magistério. 
 

Embora durante o período de 2007-
2010 tenha sido elaborado um 
documento orientador para a Política 
de Educação Básica no Estado do Pará, 
a partir do Plano Estadual de 
Educação, tendo presente a questão da 
valorização dos profissionais da 
educação da rede estadual e dentro 
deste a intencionalidade de implantar 
um Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração - PCCR, esse caminho 
foi repleto de grandes embates 
políticos e ideológicos entre duas 
propostas, governo e sindicato. O 
PCCP, na sua implementação, revelou-
se como um instrumento de pouca 
viabilidade para garantir a valorização 
do magistério público paraense. 

Olgaises 
Cabral 
Maues 
 

 

UFPA 

Nos asteriscos (*) 1, 2 e 3, as duas dissertações e uma tese são da área de administração, os outros 
trabalhos são da área de Educação.  
Fonte: Banco de Dados da Capes. Disponível em <bancodeteses.capes.gov.br>. Acesso em 13 ago. 
2014. 
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Apêndice I – Entrevista transcrita com a profa. Silva  
 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Departamento de Ciências Biológicas 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica 
e Formação de Professores – PPG.ECFP 

Jequié - Bahia 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA TEMÁTICA 
 
Título do Projeto de Pesquisa: HISTÓRIA DE VIDA FORMATIVA E PROFISSIONAL DE 
PROFESSORES LICENCIADOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA CIDADE DE GUANAMBI – 
BAHIA 
  

CABEÇALHO 

 

Orientanda: Maria Soares da Silva Teixeira 

Orientadora: Talamira Taita Rodrigues Brito 

Entrevistada:  Silva (PS1) 

Data de entrevista: 15.07.2014. 

Horário: 15h38min às 16h35min 

Idade: 42 anos 

Tempo na profissão: 23 anos 

 

DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA 

 

Desdobramento maior da pesquisa - Delinear a vida formativa e profissional dos professores 

licenciados em ciências biológicas, dos anos finais (6º ao 9º ano), do ensino fundamental, das escolas 

públicas, do município de Guanambi – BA, como meio de apropriar e divulgar a pesquisa das 

histórias de uma categoria de trabalho docente. 

1 - Como os professores licenciados em ciências biológicas, dos anos finais (6º ao 9º ano) do ensino 

fundamental, das escolas públicas do município de Guanambi/BA se forjam na profissão a partir 

de suas bases formativas e de trabalho? 

 

Objetivo: Conhecer como os professores dos anos finais (6º ao 9º ano), do ensino fundamental, da 

Educação Básica, se reconhecem na profissão professor a partir de suas experiências formativas e de 

trabalho. 

 

a) Das experiências formativas 

 

a. Como foi sua vida escolar de formação para a profissão professor? 
 

- O curso de formação foi cheio de novas experiências. Éramos cobrados muito, em termo de 

responsabilidade, de organização, criatividade. Alguns professores eram bem competentes na área, 

outros nem tanto. Então, eu tinha muitas dificuldades em assumir salas... (corrige). Eu não tinha 

muitas dificuldades em assumir salas de aula. Gostava das coisas bem planejadas, de material didático 

atrativo. Esforçava-me, mas sempre achando que podia ser melhor. Os professores sempre estavam 

apoiando no que podiam os alunos, mas... Deixavam atender quem podiam mais, mas faltava também 

para eles uma formação específica... Nível superior em pedagogia, por exemplo. Muitos deles... Quase 

todos eles não tinham pedagogia, mas ensinavam magistério. 
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b. Quais as lembranças mais marcantes que trazem aspectos importantes sobre sua formação para 
ser professora? 

 

- Considerando a memória que é pequena... Uma das coisas que eu lembro, marcante, era a 

competência e segurança de alguns professores, dentro da sala de aula. Chamava-me a atenção... E, até 

hoje eu admiro muito a pessoa que tem isso, não é? Competência e segurança no que faz, na área de 

sua atuação. Encantava-me participar de uma aula bem executada.  Aula mal, que era mal planejada, 

que deixava o aluno perceber, essa não me atraia. Mas uma aula bem planejada... [...] podia ser até de 

uma matéria que eu não gostasse, mas se estivesse bem planejada, aí cativava minha atenção. Mas 

tinha alguns professores que chamavam a atenção pela competência. Tinha segurança dentro dos 

conteúdos que eles trabalhavam. 

 

c. O quê de sua formação você julga mais importante para sua vida como professora? Por quê? 
  

- O que eu aprendi no curso de magistério, que julgo que foi importante, a partir da didática 

pedagógica: o planejamento detalhadamente cobrado, nos mínimos detalhes. Foi bom. Foi difícil ter 

aprendido, mas foi bom! Buscava recursos para seduzir os alunos. A gente era incentivada a produzir 

coisas novas, coisas diferentes, jogos, que envolvessem os alunos, não é? Isso também foram coisas 

boas, que a gente aprendeu. Objetivos claros, que tinham que ser bem definidos, também era muito 

cobrado. Critério bem estabelecido, para saber onde você queria chegar: quando, como, os caminhos. 

Então, o planejamento é o que chamava mais a atenção, que ficou mais marcado, porque era muito 

cobrado. Nos seus detalhes todos, de esquema, de montagem, de escrita, de planejamento. Era mais 

cobrado. Na época do magistério, no estágio. O que mais me chamou atenção, no curso de 

pedagogia?... O curso de ciências biológicas, o que me chamou muito a atenção foi o desenvolvimento 

de experimentos em laboratório, que no curso de pedagogia teve, mas foi em menor quantidade, não 

é? Foi insuficiente para especializar na área. Então o que chamou mais minha atenção foi isso. Foram 

as aulas em laboratório, no campo, as pesquisas, Isso ai foi legal, contribuiu mais. (risos). 

 

b) Das experiências de trabalho 

 

a. Como tem sido a vida de professores de ciências nas escolas de Educação Básica? 

 

- Na escola de Educação Básica, a vida do professor é de muito estudo, de pesquisas, de 

leitura. Com pouco material disponível para experimentos, com laboratório enferrujado na escola. 

(risos). A dificuldade é tentar seduzir o aluno com o que tem, não é? Esses recursos que hoje... É, tem 

pensado que é importante ter a tecnologia em parceria dentro da sala de aula, porque o aluno vive no 

mundo tecnológico. Eu acho que esses recursos é que é, uma grande dificuldade para a escola pública 

estadual. Pelo menos não conheci a realidade da municipal.  Mas na escola estadual, é precária, pode 

dizer que não tem. Os recursos tecnológicos para ajudar o professor a despertar o interesse do aluno, 

ao conhecimento, ser mais enriquecido. Com todas as vantagens que ele trás. É... essas são deficiências 

e dificuldades da vida do professor de ciências nas escolas de educação. 

 

b. Quais motivos levaram à escolha da sua profissão de professor? 
 

- Eu não escolhi essa profissão. (risos). Meus pais não me permitiram estudar fora. Então, eu 

fiz o curso que era o melhor da época, era o magistério. Fiz o magistério. Chegou para Guanambi a 

faculdade de pedagogia. Então fiz pedagogia. (risos). Na verdade eu não escolhi nada. A vida que me 

escolheu essa profissão. As Ciências Biológicas fui eu que escolhi. Como o curso de Pedagogia não 

especializa professor para nenhuma matéria, então eu ficava com Português, História, Geografia, 
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Relações Humanas, Religião, não sei o que. Eu não aguentava mais preparar tantas coisas diferentes. 

Então eu resolvi fazer Biologia, quando mudei de escola e peguei Ciências. Comecei a estudar 

Ciências. E, apaixonei por Ciências. Na verdade, eu gostaria de ter feito Medicina. Tem alguma coisa a 

ver, então foi o que me encantou, por isso fiz Ciências Biológicas. Na verdade, eu nem fui tão... Eu 

nem terminei o curso tão satisfeita! Porque o que eu queria mesmo era Medicina, não é? (risos). 

 

c. Como, quando foi sua primeira experiência como professora? 
 

- Foi na Igreja, antes, quando eu estava fazendo magistério, eu já trabalhava na igreja como 

professora de crianças. Foi uma experiência muito boa, porque eram algumas turmas, todas pequenas. 

E é uma entidade que tem interesse de investir, de investir tanto em recursos quanto na formação da 

pessoa para trabalhar com crianças. Minha primeira experiência foi lá. Foi muito, muito boa. Na época 

que tomei curso. Quando? Moça! Se está no ensino médio! Lá quando eu tinha uns quinze anos. Faz as 

contas. (risos). Foi em 1987, por ai, mais ou menos por ai. Foi a minha primeira experiência com 

alunos. 

 

d. Quais as experiências vivenciadas como professora, em sua trajetória profissional que foram 
mais marcantes? 

 

- Tem umas marcantes positivas e tem umas marcantes negativas, não é? Uma bem legal foi 

uma turma lá no José Bastos (Escola), que eu peguei, da alfabetização a quarta série. E... todos os anos 

a gente conseguia terminar todos os livros. Eu ia buscar material em revistas, para está discutindo com 

os alunos. Quando chegou na 4ª série, fui no colégio saber quais eram os assuntos da 5ª série, para 

começar a trabalhar com eles na 4ª unidade. Porque era uma turma muito boa. Foi muito bem 

preparada. E, a gente conseguia terminar o livro. Então, eu ia buscar mais conteúdos, mais conteúdos 

fora. E, em uma oportunidade eu levei reportagens da revista Veja, para a gente ler e discutir na sala 

de aula. E, foi muito bom, porque os alunos adoraram. Teve uma repercussão grande. Os pais vieram 

falar e comentar. Então, foi uma experiência ótima, única. 

- É... outra experiência positiva foi perceber transformação em alguns alunos no percurso. De 

um ano para o outro. Às vezes, o aluno, em um ano era terrível, o comportamento. Não queria nada. 

E, em curto espaço de tempo, ou de um ano para outro, na maioria das vezes, o aluno era o melhor 

aluno da sala. Cobrava o bom comportamento dos colegas, já ajudava o professor, E, essas mudanças 

para mim era gratificante, não é? É sinal de que o que plantou um pouquinho no ano passado 

germinou e cresceu. Então é uma a experiência muito boa.  

- E, tem uma experiência negativa, também. Quando... Foi quando, mudando de um colégio 

para outro, deixei de trabalhar com Português, leitura oral, leitura escrita, para trabalhar com Ciências 

da 7ª série, todas as turmas. Do João Durval para o Luiz Viana. Então, uma matéria nova, num colégio 

de referência, que a gente já sente a responsabilidade maior. E, numa 7ª série. Então tive que montar 

todo o meu material, tudo. Começar do zero. Do estudo até chegar na aula, lá. Então, montei o 

material muito bom, desenhava cartazes, até altas horas da noite. Porque não tinha televisão pendrive, 

não tinha outro recurso para trabalhar com os alunos. Então eu montei muito material. A realidade era 

muito diferente, de um colégio para outro. Então, quando cheguei lá, (no Colégio Luiz Viana) pensei, 

agora serei uma professora de verdade. Na outra, eu atendia alunos que tinham um déficit de 

idade/série muito grande. Eram alunos trirrepetentes. Era muito difícil. Então, era mais tentando 

sobreviver de fato, não é? Ao pé da letra. Com os alunos, era muita, era muita coisa para resolver. 

Chegou num ponto que até as polícias, um grupo de policiais, uma vez, entrou na minha sala, para 

prender um aluno, que era fugido da FEBEM, que estava armado dentro da sala. Então a situação era 

por ai. Então, quando mudei de colégio, pensei agora vou ser professora de verdade. Colégio de 

referência, matéria nova. Ensinar qualquer coisa era melhor. Estudei muito preparei muita coisa. 
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Terminei o ano achando que era top, não é? Professora top. Fiz tudo que a pedagogia me ensinou. 

(risos). Cobrava, dava aula, pegava no pé dos alunos, vamos embora, faz assim, você pode melhorar. 

Mas pra minha surpresa, a escola não gostou. Os pais não gostaram. Os alunos não gostaram. O 

Estado não quer.  

- E aí, no outro ano eu perdi todas as minhas turmas, por conta disso. Porque disse que eu 

estava dando assunto de ensino médio na 7ª série, mas eu só usava livros de 7ª série. Mesmo porque 

era matéria nova para mim, eu não podia ir muito além. Teve reprovação, mas reprovação continua 

tendo. Mas, não... os argumentos que foram usados não, não justificam. Não, não são verdadeiros, 

mas foi uma decepção, não é? Porque eu estava me achando top. (risos). É, eu fiz o trabalho como 

achava que tinha que ser feito mesmo, o melhor possível, mas não foi, só que não. No início do outro 

ano fiquei sabendo que tinham tirado todas as turmas da 7ª série. Deram-me outras matérias, que eu 

tive que começar tudo do zero de novo. E... a decepção foi grande. Então comecei a me questionar se 

compensou tanto esforço, tanto investimento.  

- Cheguei à conclusão que alunos, pais, direção, governo, ninguém tinha interesse nisso não, 

nessa educação, que eu achava que era educação, educação de qualidade, que eu ainda acho que é. 

Hoje, alguns alunos desse ano... era..., pra minha surpresa, também, uma menina pediu para mim 

aceitar ela no face, lá, e eu não aceitei. Como lembrar quem era? Só que ficou tão rotineira as coisas do 

facebook que eu aceitei, não é? Falei, vou aceitar uns dez aqui agora. E, essa menina foi uma das que 

eu aceitei a solicitação de amizade. E ela falou “professora, só fui sua aluna em tal ano, parece que em 

87/88. Justamente, nesse ano o problema com..., foi o problema, depois, o ano na verdade não foi. Ela 

hoje, "quero agradecer professora, reconhecer seu esforço, suas cobranças, Se todo o professor do 

Brasil fosse como à senhora o Brasil era outro". E falou um monte de coisa que não me lembro mais 

agora, que eu não tive nem como responder mais. Eu não tinha mais palavras pra falar com você, eu 

não sei nem o que eu falo. Ai eu falei, bem! "Jesus curou dez leprosos e só um voltou para agradecer", 

não é? Vai que alguns reconhecem por ai, mas não voltou (risos). Então alguma coisa valeu a pena. 

então essa foi uma frustração, uma experiência ruim, que eu passei. A partir dai... também, eu não fui 

mais a mesma.  

- Hoje eu não me considero mais professora top. Porque eu não faço o que eu acho que é certo. 

Eu faço o que o outro acha que é certo. Eu continuo ensinando, mas não com aquela garra toda, não 

com aquela cobrança toda, porque ninguém quer ser cobrado. Ninguém quer estudar, ninguém quer 

nada! E tem que passar todo mundo. Então, não é a mesma aula, não é o mesmo o professor. Mas eu 

não me sinto mais top, também! Eu não me sinto bem. Eu própria condeno a minha postura, mas eu, 

eu não posso mudar para o que eu era mais, que agora. Tudo de novo, começar do zero não dá mais. 

(Hoje ensina) 7ª série de Ciências, depois de muito brigar. 1º ano, 2º ano de Biologia. 

 

e. Em sua experiência de trabalho, como vem sendo delineada a profissão de professor a partir de 
suas experiências com seus pares? 

 

– A profissão de professor vem sendo construída com uma imagem positiva, porque o 

professor é um profissional essencial dentro da sociedade. Até por ser pouco valorizado, pouco 

reconhecido, pouco respeitado, mas ele é essencial. Pode não considerar, mas é de fato, não é? Se a 

gente esperar uma mudança social, tem que vir da educação, tem que vir do professor em sala de aula. 

Então, cabe ao professor ter a percepção disso, de saber que ele é responsável. A responsabilidade é 

grande. É pesada sobre o professor. Mas vejo o professor como um profissional essencial, sofredor, 

passa dificuldade, dá o duro, para dar conta. Os que têm responsabilidade, não é? Dar o duro para dar 

conta, para se atualizar, para estudar e..., mas ele é muito importante dentro da sociedade. É muito 

importante pra os alunos, quando a família deixa de cumprir o seu papel dentro de casa. A esperança 

é... o professor ser ouvido. Ser aceito, ser amigo, ambientar. Que não é o papel dele, era da família, 

mas que a família, hoje, não tem tempo de cumprir o seu papel. Que é pai, mãe trabalhando fora. O 



253 

 

dia inteiro. Ás vezes não encontra o filho, conversa, chega cansado. Então o professor, às vezes, tem 

que assumir até papel de pai e de mãe, mas ele não é. Não é instruído para exercer esse papel, (risos), 

não é? Para auxiliar nesse papel, mas não para assumir o papel, mas isso acontece muitas vezes! 

Muitas vezes! E essa é a realidade do mundo.  

- Ocorre que ninguém tem tempo para nada, nem pra filho, nem pra escutar, nem nada. Então, 

acabou jogando a responsabilidade toda na escola. E, se a escola não der conta, ainda vai lá reclamar. 

(risos). Então o professor é esse, é um lutador. Ele é desafiado a todo o momento, quando a tecnologia 

muda, quando avança os conhecimentos científicos. Ele tem que correr atrás. Ele tem que estudar, 

porque se não... se ele ficar só no livro didático, ele está dando assunto já ultrapassado, como já está 

acontecendo, não é? Tem que aprender muitas coisas. E aí é assim. É..., o professor não para. O 

professor não para de estudar nunca. Tem que sempre, sempre que está estudando, estudando, 

estudando. Isso é bom. É o lado positivo da profissão. Que obriga você a estudar, a se atualizar. Isso é 

ótimo. Aí, tem hora que eu penso, se eu não fosso professor! Será que eu sabia tanta coisa que sei? Eu 

acho que não. (risos). Apesar de eu gostar de ler tudo, mas eu acho que sendo professora eu leio mais 

do que se não fosse. Acho que é um ponto, acho que é um dos mais importantes da profissão. Ler é 

bom demais! (risos). 

 

f. Qual a imagem construída da profissão professor, a partir de sua experiência de vida 
profissional? 

  

- Qual imagem? Então... Profissionais importantes reconhecidos, pouco reconhecidos, pouco 

remunerados, pouco respeitados, envelhecem precocemente, pois se dão demais no trabalho, 

sobrando pouco tempo, ou nenhum, para atividades que poderiam equilibrar-se, como situação como 

lazer, diversão, viagem, descanso, não é? Cuidados pessoais. O professor, às vezes, envelhece antes da 

hora. Por conta disso, porque não tem nem tempo de se cuidar como devia? De ter atividades para 

equilibrar a situação biológica do corpo, não é? (risos). Então, eu vejo professor assim, pessoas 

cansadas de lutar muito, e de ver pouco resultado, pouco resultado de reconhecimento de aluno, 

pouco reconhecimento da sociedade. Então, vejo o professor assim, muito cansado, mas porque o 

professor dá muito de si e recebe pouco reconhecimento. 

 

2 - O que os professores elegem como elementos de encontrar-se na profissão professor na sua 

caminhada de trabalho na escola?  

 

Objetivo: Apresentar quais elementos são apontados pelos professores que os fazem permanecer 

na profissão a partir de suas condições de trabalho e experiências vividas. 

 

a. Fale-me de suas condições de trabalho atualmente, (como você avalia essas condições de 
trabalho...) como isso interfere em sua vida cotidiana na escola, junto às disciplinas que leciona... 
de que maneira (positiva e negativa)? 

 

– Hum! As condições de trabalho, hoje. Não é? Deixam a desejar, mas não é só de hoje, é de 

sempre. Bem, eu listei aqui um monte de coisas que eu vou justificar porque que existe.  

- Primeiro: o professor tem uma carga horária muito grande. 20 horas aulas semanais, ou 40 

horas aulas semanais. Sendo que tem, Quanto, Maria? (28 horas aula em sala de aula). Hoje 26, certo? 

E as outras de planejamento. Não é? Eu creio que deveria ser mais tempo estudando, mais tempo se 

atualizando, mais tempo lendo, mais tempo planejando, para que a coisa ficasse bem feita. Porque que 

eu acho assim, porque tem que ser assim, porque a escola não disponibiliza esse horário. O Estado não 

paga esse horário. Mas a gente dar esse horário, dar, queira ou não queira, você dar esse horário 

dentro de casa! Você vai ler, você vai estudar, você vai preparar um cartaz, um mural, qualquer coisa, 

você tem que fazer em casa. Porque o tempo de planejamento que o Estado fala, que é pra você 



254 

 

planejar não dá. Então a gente trabalha mais do que ele pede. 8 horas aula, não é? (na escola), 4 horas 

aula em casa. 4 horas aula dar pra que? Devia ser quatro por dia (risos), devia contar uns quatro por 

dia, não é? 

- Então, segunda coisa, os recursos tecnológicos que eu já falei disponíveis são totalmente 

insuficientes, são ultrapassadas. Não tem conserto, quebrou. Não tem assistência técnica, não tem 

nada. Então, vai quebrando, vai encalhado lá e vira lixo tecnológico. Então, os recursos tecnológicos, 

que tanto se fala nos cursos, na TV escola, em tudo quanto é coisa, não existem. Então aí o discurso 

não combina com a prática. 

- Terceiro: A região por ser quente demais... Eu acho necessário que deveria ter nas salas de 

aula o ar condicionado, como algumas salas em escolas do município já têm. Eu acho essencial. Porque 

os alunos ficam agitados, ficam inquietos, eles não conseguem prestar atenção. O professor trabalha 

ali porque tem que trabalhar mesmo. Mas até o professor se sente incomodado. O calor de certa época 

do ano, que a gente passa em nossa cidade. O aprendizado seria melhor, eu acredito, se não tivesse 

esse fator, não é? Os alunos também perdem a concentração. Sem falar que alguns sentem mal, já 

aconteceu vários de se sentiram mal. Já teve que sair, que chamar o SAMU, chamar a família, quando 

está muito quente. Tem uns que vêm da zona rural, já caminham não sei quantos quilômetros, para 

pegar o ônibus. Quando chegam na sala, tudo fedendo, incomodado, a roupa colando no corpo. E eles 

mesmos falam que é muito ruim. 

- Outro fator: não existe um espaço onde o professor possa guardar o material produzido. 

Então, todo esse material produzido: cartaz, não sei o que, às vezes a gente produz, célula, célula 

comestível, não é? E outras coisas, a gente não tem onde deixar. Então, a gente prepara, dar aula, joga 

fora, prepara, dar aula, joga fora. Todo ano tem que fazer tudo de novo, porque a escola não tem um 

espaço disponível para que o professor possa guardar seu material, e ser bem cuidado, não existe. 

- A sala de AC é medíocre, não é? Não é nem tão ruim, nem tão boa. Precisa melhorar: o 

ambiente, a organização, a limpeza, a tecnologia disponível, a adequação às necessidades do grupo. 

Tem grupo, como o da Língua Portuguesa é enorme. Então, às vezes não tem nem espaço para colocar 

um caderno para escrever na mesa. Como já entrei uma vez lá e vi.   É errado, não é? Onde o discurso 

do Estado é que o que a escola precisar para fazer uma AC, tem que cobrar da direção. Cobra da 

direção, a direção cobra da DIREC. A DIREC cobra do Estado e ninguém faz nada. Então discurso que 

não combina com a prática. 

- Os sanitários são poucos para o tamanho da escola que eu trabalho, não tem separando de 

homem e de mulher, que é obrigatório por lei, do professor. Do aluno tem. Não tem é do professor. 

Não tinha nem, nem como fechar, nem fechava as portas, agora fecha, mas não tem o que é de homem, 

o que é de mulher, não tem. E o colégio que é quase de um tamanho de uma quadra, não é? Quase do 

tamanho de uma quadra. Tem setenta e poucos "professores no colégio". Funciona nos três turnos. 

Acho que têm uns dois mil alunos. Acho que é mais ou menos isso. Então, eu acho que essas 

condições de trabalha são inadequadas. 

- Orientação e facilitação para o uso do laboratório. O laboratório, eu acho que tinha que pegar 

os profissionais da área, dar um curso bem dado, com o material que a gente tem, para a gente saber 

usar, quando usar e como fazer. Porque o laboratório cabe poucas pessoas lá dentro de uma vez. Às 

vezes, às vezes o cuidado é tão grande, a recomendação era tão grande para não quebrar, não sumir. 

A... a outra diretora era um pouco pior nesse sentido. Mas se quebrar você tem que pagar. Mas pode 

acontecer quebrar, pode acontecer um acidente. Então fica difícil, tem mais outras coisas, mas eu nem 

vou listar mais, porque vai muito tempo. Eu acho que o que não pode esquecer também, que é o 

aperfeiçoamento do professor, que tinha que ter, eu acho que tinha que ter, tinha que ter curso de 

aprimoramento do professor, no seu ramo, na sua área, no que ele precisa no dia a dia, e não com 

conversa mole pra boi dormir, como é quase todos os cursos são, que a gente tira para espremer e não 

tem. O que tem já é executado, já é feito, que aí no dia a dia, como eu falei que a gente tem que usar a 

criatividade, que correr atrás, a gente vai procurar nos recursos.  
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- Então o governo manda os cursos, como se a gente não fizesse nada. E, na verdade, se torna e 

traz pra gente um incomodo, porque não traz novidade. Às vezes a gente está muito além do que ele 

está pensando do que está. É que, se dependesse dele seria como que ele falou mesmo, não é? Mas 

como a gente faz mais do que manda, o que está certo, não é? A bíblia fala que quem faz o que é 

mandado, é um servo inútil. A gente faz muito mais. (risos). 

 

b. Das experiências vividas, quais as que você destacaria como momentos importantes no 
“encontrar-se” na profissão professor? Por quê? 

 

- Nenhuma experiência de vida pode ser descartada como sem importância. Tudo o que a 

gente vive é importante. A gente aprende com tudo, até com o que não deu certo, não é? Tomara que o 

a Brasil aprenda também com o 7 a 1, não é? (Alemanha 7 X 1 Brasil, na Copa do Mundo de 2014). Com o 

que não deu certo, (risos). Mas aprende. Pelo menos a gente já descarta aquela possibilidade e já vai 

buscar outra, então serviu. Então não tem nenhuma experiência que seja, que possa ser descartada. 

Tudo foi importante para construir uma visão da profissão, tudo foi importante. E eu fiz questão de 

passar pela creche, que é de 4-5 anos, é creche, não é? Aqui no Centro Social Urbano – CSU - passei, foi 

ótimo, maravilhoso, experiência super legal, adorei! 

- Passei pela educação, pela alfabetização, que também foi uma experiência impar. Muito 

diferente das outras. Cada uma é diferente, muito diferente. Foi muito boa também a alfabetização. 

Nessa época conheci muito curso bom, muito curso bom, nós trabalhamos muito. É... depois o ensino 

fundamental 1, ensino fundamental 2, e agora ensino médio. Tudo valeu a pena, tudo valeu a pena. 

Até as dificuldades que deixava a gente com cabelo de pé. Tudo... Valeu a pena. Cada problema valeu 

a pena. A gente aprende muito, a gente aprende para a vida, a gente aprende pra profissão, a gente 

aprende pra todas as coisas, então não tem nada para descartar não. 

 

c. Como e quando você se percebeu em sua profissão? (O que você destacaria como importante?) 
  

– Quando, é que é problema! Como eu percebi na minha profissão? Bem, eu não escolhi ser 

professora, não é? Se eu pudesse eu teria feito, seguido outro ramo. Mas, fui muitas vezes contrariada 

para a sala de aula. Lembro que eu não queria, chegava lá em casa, falava com meu pai que ia desistir, 

que eu não ia mais de jeito nenhum. E ele vai, você vai sim, tal. Depois de algumas coisas, de 

mordidas de aluno, foi quando eu comecei logo. Eu era novinha, não é? 17 anos. Era mordida de 

aluno, e aluno subia, e aluno descia, eu ficava doida. Eu falava que não ia mais. Foi difícil. Fui, muitas 

vezes, para a sala de aula, querendo não ir. Mas, quando você fica na frente você olha para a cara dos 

alunos. Ali, faz toda a diferença, não é? Porque não importa agora o que eu quero. Agora ali a 

responsabilidade fala mais alto do que a minha vontade.  

- E agora, ali são pessoas que estão ali, que não tem nada a ver comigo, com meus desgostos. E 

está ali. E que está na minha responsabilidade. Então, ali agora não tem queixa. Ali é encarar e fazer o 

melhor, e dar o melhor, gostando ou não gostando. Eu acho que, quando você fica na frente da sala de 

aula, que você olha, você se percebe professor, na responsabilidade que tem, na formação daquelas 

pessoas ali, que vem de realidades muito diferentes, que você não conhece. A maioria você não chega 

a conhecer a realidade que vive.  E que você tem que ter cuidado com as palavras. Porque uma 

palavra colocada errada pode machucar alguém que você nunca vai saber que foi machucado pelas 

suas palavras. Que está vivendo uma realidade que você não conhece. Tem que ser muito, muito... 

Chegou na frente da sala de aula, você é professora, ou querendo ou não. Agora ali você esquece, que 

eu vim pra cá sem querer, que eu vinha... Não dar mais para lembrar disso. É assumir a 

responsabilidade. E foi assim sempre, sempre. E as colegas, às vezes, falam, você diz que não gosta, é 

porque, gostando ou não você tem que fazer o melhor. Eu me cobro muito, não é? Eu me cobro muito. 

Não importa o que eu vou fazer. Eu tenho que fazer o melhor. Se eu vou tapar buraco de colega, vou.  
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- Então, eu tenho que fazer o melhor.  Há... faz isso aqui, é de ultima hora.  Eu só vou se eu 

conseguir fazer bem. Se eu não for eu não encaro. Porque eu me cobro. Eu me sinto mal se não fizer 

direito. Por isso que eu não sou mais top, não é?. (risos). Porque eu me cobro. Eu só posso fazer o que 

eu acho que é certo fazer, aí é que fica difícil. A profissão aí fica muito complicada. O que é certo fazer 

é o que aprendi na faculdade, não é? É você dar o conteúdo, é você querer que o aluno aprende. É 

você cobrar. Porque o aluno, se deixar por ele querer estudar... A gente sabe que na fase de 

adolescente, na fase de jovem, na fase de criança, de ensino fundamental, eles não vão por eles. Tem 

que ter um incentivo, tem que ter cobrança.   E pai não quer que você cobra. E o pai não quer nota 

baixa. E menino não quer nota baixa, e Estado quer que você aprova. E chega no Conselho de Classe 

você tem que aprovar menino que você sabe... Não teve aquelas competências desenvolvidas, aquelas 

habilidades, aquele conhecimento, que ele não adquiriu. E, o trabalho que você fez o ano todinho fica 

desmerecido, quer dizer, tanto você fazer como não, ele vai ser aprovado. Não pelo fato de reprovar, 

porque hoje eu penso que o fato de reprovar, não sei se resolve também as coisas. E o que vai resolver? 

E o que vai resolver? Se o aluno passa sem estudar, ele nunca vai estudar, ele nunca vai estudar. Se 

também pra ele tanto faz passar como perder. A reprovação também não vai resolver. É..., hoje eu 

converso com os alunos do ensino médio. – Gente, o que fazer? A situação é assim, assim, assim. O 

que nós vamos fazer? Nem eles mesmos sabem me dar à resposta pra isso. Mas o que eu acho certo 

fazer é esse: dar o conteúdo, o melhor que você puder, aprofundar, esclarecer, tirar dúvidas, fazer 

exercício, fixar e cobrar do aluno o estudo. 

 

3 – A quais condições de trabalho que estão submetidos tais professores? 

Objetivo: Apresentar as condições de trabalho dos professores de ciências, dos anos finais (6º ao 9º 

ano), do ensino fundamental, das escolas públicas, do município de Guanambi – BA, a partir das 

histórias contadas por eles. 

 

a. Analisando hoje sobre a história da profissão professor, entendendo-a como campo de trabalho, 
o que você falaria sobre suas condições de trabalho? 

 

- Sobre as condições de trabalho. Entendendo, não é? As condições de trabalho deixam a 

desejar. Eu acredito que o Estado devia olhar para o professor com um olhar de um profissional 

competente, que preocupa, que é responsável, que estuda. E deveria investir no profissional professor, 

nas condições de trabalho que ele tem. Que o pior do professor, ainda, pra mim não é o salário. São as 

condições de trabalho que são oferecidas para a gente trabalhar. Não são as melhores, não são 

adequadas. Então, eu acho que devia se olhar como uma profissão, como um profissional. Então, você 

se formou, estudou para dar conta desse recado. Mas a gente dá deste, daquele, daquele outro 

também dá. Então eu acho que é muita... Sobrecarrega demais o professor. O Estado devia dividir a 

responsabilidade ou colocar cada um com sua responsabilidade. As escolas deviam ter um psicólogo 

para atender essa área. É diferente da do professor, não é? Devia ter uma assistência aos pais, às 

famílias, que fosse social, que fosse psicológico, que fosse espiritual, seja lá o que for.  Mas lá é outra 

coisa.  

- Então, professor é professor, psicólogo é psicólogo, médico é médico, cada um tem uma área 

de trabalho. Só que o professor, ele não é visto como um profissional de uma área. Ele é visto como 

um profissional de muitas áreas, não é? Ele é obrigado a saber um pouquinho de tudo, de 

enfermagem, para socorrer o aluno. Tem que saber aconselhar como uma mãe, como um pai. Ele tem 

que saber (risos) ser um psicólogo para descobrir que o aluno tem um problema lá. Então, se ele não 

saiu bem na prova, pra dar uma chance diferente para o aluno.  

- Então, acho que é isso: o governo devia colocar dentro das escolas outras áreas profissionais 

para ajudar o trabalho do professor, enquanto professor. Um psicólogo para atender a área, que a 

psicologia prepara esse profissional para atender. Assistente social. Devia ter vários, vários grupos de 
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profissionais para atender, trabalhando junto com o professor. Então, eu acho assim, que a profissão 

professor... Os recursos, as condições de trabalho são inadequadas.  Sempre foram, não é? Não é de 

hoje não, sempre foram. Sempre deixou a desejar. Por isso que o professor, de vez em quando, faz as 

paradas, faz as greves, Nem sempre é só pelo salário. É por condições melhores de trabalho. É 

desenvolver melhor seu trabalho. Ele quer fazer bem feito. Mas às vezes é limitado. 

 

b. Quais mudanças podem ser percebidas ao longo de sua jornada como professor/a de ciências da 
Educação Básica no que diz respeito às suas condições de trabalho? 

 

- Não existe mudança nenhuma, nenhuma. O professor continua com as mesmas condições de 

trabalho. O laboratório continua lá, empoeirado, fechado, porque o professor não recebeu orientação 

de como usar. Não há facilidade, não é acessível. Não é adequado para levar uma turma para ter uma 

aula lá. Então, as condições são as mesmas, de sempre. A mudança salarial. Eu acredito que a mais 

significativa é o próprio professor que busca, através de cursos, de especializações, de cursos de pós-

graduação, mestrado. 

 

c. Como você avalia esse campo de trabalho e as condições dispostas atualmente para o professor? 

 
- O campo de trabalho é complicado, complexo. Porque envolve muitas pessoas. Envolve um 

sistema político. Envolve a boa vontade dos outros, todos os participantes da educação que estão aí, 

não é? Desde o Estado, os funcionários, os professores, direção, os alunos, pais. Por parte dos pais falta 

a presença. É, o acompanhamento dos filhos nas atividades, no comportamento. Uma visitinha na 

escola para saber como é que vão as coisas. Falta a boa vontade da direção que, às vezes, é 

sobrecarregada por burocracia que o governo exige isso, aquilo, aquilo. Envolve o tempo todo. E, às 

vezes, ela (a diretora da escola) está cansada, está indisposta para assumir mais outras solicitações. 

Complica, aumenta serviço, e às vezes, nem tempo não tem. Falta boa vontade lá do Estado de 

capacitar o professor. Mas será que ele quer mesmo? O professor capacitado? Será que ele quer bons 

alunos? É isso que eu estava discutindo, segunda-feira, no 2º ano.  

- Vocês acham que o governo tem interesse de ter bons profissionais dentro da sociedade? 

Bem sucedido, que ganha bem. Você acha que tem? Como é que ele mostra? Ele mostra que não tem! 

Porque não investe na educação como tem que investir. Às vezes vem dinheiro do governo federal 

que não chega para nós aqui, no interior da Bahia. Quando chega, às vezes já vem direcionado. Tem 

que usar assim, assim, assim. Então, você não tem liberdade de suprir a necessidade imediata da 

escola. Como muitos fatores que envolvem essa realidade aí.  

- E, dentro das ciências falta... Tem muitos recursos, hoje eu estava olhando um catálogo de 

produtos dentro da ciências, não é? Várias, várias coisas que poderia ter na escola e que não tem. Que 

auxiliaria o professor nas aulas. É que tem gente que não tem coragem de pegar um coração lá e levar, 

e partir na sala para os meninos verem, não é? (risos). Mas tem o artificial, com todas as partes, tudo 

direitinho, iluminado. A coisa mais linda! Um recurso belíssimo, diferente, tecnológico, que chama a 

atenção do aluno! Mas que é inexistente na escola. Por quê? Porque quando, se, quando vem dinheiro 

não pode, não vem pra comprar isso. Então, compra outras coisas e a escola fica carente. Não há num 

setor e, às vezes, até, e já nem precisa num outro setor, pra que o dinheiro veio para ser usado.  

- Então, as condições dispostas, atualmente, para o trabalho do professor são... deixa a desejar 

em todos os setores por muitos fatores, muitos interesses. Por que não é bom a gente nem aprofundar, 

porque se não vai para outro lugar, não é? 

 

d. O que poderia apontar como meios de qualificar a história da profissão professor de Ciências da 
Educação Básica – anos finais?   
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- Eu acho que o mais importante seria um acompanhamento frequente, fixo, do trabalho do 
professor, do aperfeiçoamento do professor, da atualização do professor. Eu acho que o melhor para 
qualificar esse profissional é o acompanhamento. É o Estado mandar uma pessoa competente. Que 
nem sempre manda uma competente, não é? Nem sempre não, quase nunca. Mas escolher uma pessoa 
competente dentro da área, que venha de tempo em tempo, determinado, programado a auxiliar o 
professor, dar o suporte que o professor precisa para ele ser um bom profissional. Ele sendo um bom 
profissional, Ele vai ser respeitado, talvez vai ser remunerado. Ele vai ser respeitado pelo aluno, pela 
escola. Ele vai ser visto com outros olhos pela sociedade. A parte de remuneração, aí é com o governo. 
(risos). Aí nem adianta nem dizer o que seria bom. Então não adianta. Então, eu acho que a melhor 
coisa a apontar é aperfeiçoamento, atualização do professor, programada, planejado, com profissional 
capacitado. Eu acho que tudo começa por aí. Depois vem compra dos recursos, etc., e tal, e tal, a 
reforma da escola, botar ar condicionado para nós trabalharmos direito. (risos). 
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Apêndice J - Entrevista transcrita com a profa. Magalhães 
 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Departamento de Ciências Biológicas 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica 
e Formação de Professores – PPG.ECFP 

Jequié - Bahia 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA TEMÁTICA 
 
Título do Projeto de Pesquisa: HISTÓRIA DE VIDA FORMATIVA E PROFISSIONAL DE 
PROFESSORES LICENCIADOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA CIDADE DE GUANAMBI – 
BAHIA 
  

CABEÇALHO 

 

Orientanda: Maria Soares da Silva Teixeira 

Orientadora: Talamira Taita Rodrigues Brito 

Entrevistada:  Magalhães (PM) 

Data de entrevista: 19.07.2014. 

Horário: 09:40 h às 10:35 horas 

Idade: 36 anos 

Tempo na profissão: 20 anos 

 

DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA 

 

Desdobramento maior da pesquisa - Delinear a vida formativa e profissional dos professores 

licenciados em ciências biológicas, dos anos finais (6º ao 9º ano), do ensino fundamental, das escolas 

públicas, do município de Guanambi – BA, como meio de apropriar e divulgar a pesquisa das 

histórias de uma categoria de trabalho docente. 

 

1 - Como os professores licenciados em ciências biológicas, dos anos finais (6º ao 9º ano) do ensino 

fundamental, das escolas públicas do município de Guanambi/BA se forjam na profissão a partir 

de suas bases formativas e de trabalho? 

 

Objetivo: Conhecer como os professores dos anos finais (6º ao 9º ano), do ensino fundamental, da 

Educação Básica, se reconhecem na profissão professor a partir de suas experiências formativas e de 

trabalho. 

 

a) Das experiências formativas 

 

a. Como foi sua vida escolar de formação para a profissão professor? 
 

- Assim, na realidade, eu faço 37 anos, domingo que vem, não é? No dia 26 de julho, não é? E 

assim, eu, já comecei no magistério a trabalhar aos 17 anos. Estou fazendo vinte anos de serviço, na 

realidade, não é? Então assim, naquela época a gente podia entrar na escola com cinco anos. Já era o 

pré. Então, assim, já tinha início à vida escolar aos cinco anos de idade. Fui estudar no Colégio 

Nóbrega. Aqui em Guanambi, já era o prezinho, que hoje seria alfabetização. Então é uma escola, que 

eu considero assim, bem apropriado, assim. Já entrou mesmo pra estudar.  
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- Naquela época, não tinha aquele processo que nós temos hoje. A escola era para estudar 

mesmo, era letramento mesmo. Então, assim, eu devo muito ao colégio Nóbrega. Assim, porque eu, 

como professora, hoje, também como vice-diretora do Colégio Enedina Costa de Macedo, aqui em 

Guanambi, eu observo assim, que... O sistema, hoje, o estudo, claro, tudo tem que mudar, as coisas 

mudam, o tempo muda. Assim, eu acho, não se, eu acho que a gente deveria mesclar um pouco.  

- Que eu acho que dava certo naquela, época, não sei, do meu ponto de vista mais de perto. Eu 

acho que o compromisso era maior, não sei se era eu, meu irmão, que a gente tinha isso na gente, não 

é! Nato da gente, de querer estudar de querer aprender, de ter compromisso. A gente sonhava a noite 

que tinha esquecido..... A gente sonhava a noite, de tanto medo de chegar e de não acertar uma prova, 

de não aprender. A gente era criança, já tinha aquele compromisso de estudar e aprender e de saber 

das coisas. Eu acho muito diferente de hoje.  

- Então, assim, até o prezinho, no Nóbrega, a alfabetização, que era um outro próprio prazo, 

no Nóbrega também. Depois, fui pra Escola Getúlio Vargas, que era assim, do Estado, a melhor de 

Guanambi. A gente considerava naquela época, era muito boa também. A escola Getúlio Vargas, a 

mais atual, aqui em Guanambi, um trabalho muito bom, em Guanambi, eu falo assim, que eu tive 

sorte, com bons professores, boas escolas. Eu não sei, porque eu tinha muita vontade de estudar, de 

aprender, aquele compromisso! A minha mãe incutiu isso na nossa mente. Eu e meu irmão, depois 

minha irmã. E tinha que estudar, tinha que aprender. Eu fui levando isso à vida toda. A gente nunca 

fez recuperação, eu nunca fiz uma recuperação. Eu nunca perdi de ano.  

- Assim, depois fui pro João Durval (Colégio), fiquei lá dois anos, mas não adaptei. É o 

fundamental II, 5ª e 6ª série. Achei que não foi muito legal. A minha mãe tinha aquela preocupação de 

procurar uma boa escola. No pensamento dela, era mais puxado, era puxar da gente. Ela sabia, eu sei. 

Ela tinha essa coisa na cabeça dela, que tinha que puxar da gente que a gente ia dar conta. Então, ela 

queria que exigisse da gente. Ela levou a gente pro Luiz Viana (Colégio), que ela achava que era 

melhor, não é! Sei que teve essa preocupação de exigir da gente. Escola, lá em casa, era pra aprender. 

Tinha que puxar, que a gente tinha condição de dar. Então, nós fomos pro Luiz Viana, pro Colégio 

Luiz Viana Filho, aqui em Guanambi, também.  Nós fomos na 7ª série, depois, concluímos o 1º grau, 

aí, o 2º grau.  

- Também, tive muita sorte de ter bons professores, como Dona Helena Amaral, D Alzirinha. 

Dona Helena Amaral que foi diretora da Direc 30. Dona Alzirinha, do Colégio Luiz Viana. Assim, tive 

muita sorte, por que era uma equipe.  

- O magistério no Colégio Luiz Viana, em Guanambi, era assim, excelente. Aquela equipe: 

Dona Helena.... marcaram demais, Rosilene, Dona Alzirinha, sabe? Era um magistério... A gente fez 

um curso "O salto pra o futuro", muito bom! Quando começou a ideia de construtivismo, do lúdico, 

não é! Do aluno se expressar mais, não é! Porque, antes, era sempre o professor conduzindo, tinha que 

pintar uma florzinha, tinha que ser vermelha, o talinho, tinha que ser verde. A professora determinava 

as cores, a gente tinha que desenhar, tinha que pintar.  

- E aí, em 1993, pelo menos, aqui em Guanambi, quando a gente fez o magistério, surgiu essa 

ideia do construtivismo, do aluno construir o conhecimento dele, o lúdico. A gente fez “O salto pro 

futuro” (curso), foi excelente! O nosso estágio foi maravilhoso no Luiz Viana, muito bom mesmo! Eu 

tive muita sorte, na minha vida escolar, eu considero.  

- Dentro das minhas possibilidades, Guanambi não deve a outros lugares não. Do meu ponto 

de vista. Sinceramente, Guanambi sempre teve um histórico escolar, assim, muito bom, eu considero. 

Aí, em 1994, eu concluí o magistério. Naquela época tinha o adicional, não é! Era um ano a mais. 

Concluí o 2º grau, naquela época. Depois fiz o adicional de ciências. Muito bem feito, muito bom 

mesmo! Eu considero bom demais, foi muito bom o magistério. O adicional de ciências.  

- Aí, em 1995 eu comecei a trabalhar em escola particular. Aos dezessete anos já comecei a 

trabalhar em escola particular. Desde fevereiro, conclui o adicional no Luiz Viana. O estágio, muito 

puxado, como diz minha mãe: - são professores que exigiam mesmo. A gente tinha aquele 
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compromisso, mesmo, porque a gente era cobrada. Eu sinto falta, mas também, naquela época, a gente 

cobrava e tinha retorno, não é!  

- Hoje, a educação, acho que está assim, sabe! O professor cobra, mas eu hoje, quase aos vinte 

anos. Fazendo vinte anos de serviço, hoje, na vice-direção de um colégio de médio porte. Eu sinto 

assim, falta de vontade mesmo do aluno. Eu não sei assim, a grande maioria. O professor tem que 

cobrar, eu acho que é geral. Eu converso com outras pessoas, mas falta tanto compromisso, a vontade 

do aluno querer. Eu sinto muito a falta disso. 

- Então, assim, conclui o adicional em 1995, ai prestei vestibular pra a UNEB. Naquela época 

só tinha UNEB em Guanambi, em 1996, não sei. Aí, passei no vestibular para 1996. Passei em 

pedagogia para as turmas de alfabetização. Muito bom também, mas, aí eu senti, claro, um curso 

universitário, não tinha como cobrar tanto, eram adultos, todo mundo adulto. Mas muito bom o curso 

e Pedagogia. Hoje eu não sei se é igual há alguns anos atrás. Mas foi um curso muito bom também.  

Foi em 1996, que comecei. Em 1997 surgiu um concurso em Guanambi para professores. Final de 1996, 

a gente fez a prova, mas, no caso, eu tive que fazer na época pelo magistério, pelo adicional de 

ciências. Aí, eu... já foi na época, do segundo grau, pra 8ª série. Daí eu passei, para Guanambi.  

- Em 1998 tomei posse. Fui para outras escolas, mas só trabalhei uma semana. Na prefeitura 

mesmo, foi para o colégio Enedina Costa de Macedo, aqui em Guanambi. - E assim, eu, com 20 anos, 

na época, tinha aquelas novatas, que colocavam as piores turmas, as séries mais difíceis, não é! Aí eu já 

caí no noturno, em plena 8ª série, química e física. E assim, magrinha, magrinha, não tinha, assim... 

Muito protegida pela família. Era muito família, muito caseira. Não tinha experiência de vida, muito 

menos profissional, não é!  

- Já para encarar, naquela época, as turmas do colégio Enedina eram lotadas, eram dez turmas 

de 40 a 45 alunos, basicamente adultos. Naquela época, não tinha menor de idade estudar a noite, não 

é! Então assim, na época, não tinha internet, chegavam os vendedores de livros: - Boa noite, eu quero 

falar com a professora! A professora, sou eu a professora. Os alunos muito mais velhos que eu, pais, 

mães de família, rapazes, moças, jovens, adultos, mesmo. 

- E assim, me colocaram numa 7ª e 8ª série. Na 8ª série, química e física. Adultos, e eu toda 

timidazinha, iniciante. Até eu ter segurança do conteúdo, mesmo na 8ª e 7ª série. Aí, assim, como diz 

dona Helena Amaral, não é! "roda apertada que encanta”. Aí, eu tive que me virar mesmo, tinha que 

estudar mesmo, pra aprender, pra dar aula. Tinha aquela toda, aquela insegurança, tanto pessoal 

quanto profissional. E aí se vai! Depois conclui, final de 1999, (pedagogia). Aí eu fui fazer uma pós, na 

época, em Guanambi não tinha, não tinha pós-graduação ainda.  

- Lajuci Donato era Secretária de Educação, filha da Prefeita Dona Sizalta. E aí, ela ajudou 

muito a gente. E a gente foi fazer uma pós-graduação, no Rio de Janeiro, no ensino superior. Nós 

fomos uma semana, fizemos os trabalhos, mas eu tive alguns imprevistos, não conclui essa pós--

graduação. E aí foi rompendo. Aí, comecei a pegar substituição. Fundou o colégio José Neves Teixeira, 

no ano 2000, aqui em Guanambi, se não me engano o professor Josias era o diretor, o professor Josias 

da UNEB.  

- E aí, eu fui substituindo no Enedina, à noite. Fui trabalhar na substituição, no colégio Anísio 

Cotrim, em Morrinhos, Substituí lá vários anos. E continuo no colégio Enediana. Substituí em outros 

colégios de Guanambi.  Depois, chegou a ponto do enquadramento de 40 horas, não é! Com jornada 

de trabalho enquadrada. E permaneço até hoje no colégio Enedina, não é!  

- Dois anos atrás, em 2011, está completando agora em 2014, teve a eleição para a direção. Eu, 

juntamente com duas colegas, formamos uma chapa, e hoje eu estou, não é! Na vice-direção do 

colégio, concluindo agora em dezembro de 2014. E, permaneço na sala de aula. Fiz no intervalo, Aí fiz, 

em 2002, uma pós-graduação, em Psicopedagogia Clínica Hospitalar e Institucional.  

- Passaram alguns anos, fiz a faculdade de Biologia, na FTC, em Guanambi. Depois fiz uma 

pós-graduação em gestão e educação ambiental, não é! Pra completar o curso. Fiz pedagogia, fiz uma 

pós em psicopedagogia. Fiz Biologia, fiz uma pós em gestão e educação ambiental. pra concluir o 
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curso de Biologia. Pretendo fazer um mestrado bem adiante um pouco. E sempre aí no Enedina, eu 

estou com 40 horas. 20 na vice-direção e vinte na sala de aula, de ciências. 

- Trabalho com 7º, 8º e 9º ano. Mas, hoje, eu percebo, com pouca idade, não é! Com pouco 

tempo de serviço, percebo muita diferença do ano passado, que eu tive dois anos atrás. - Eu falo que 

eu não vi em quinze anos letivo, eu vi em quinze dias, não é!  

- Na vice- direção, quando a gente entra numa vice-direção, e que você começa a conhecer a 

família, mais de perto. Se... entra e sai,entra e sai, ali, AC, tal, tal. A gente não tem muito contato com a 

vida pessoal, com os problemas, com a situação do aluno, da família.  

- Quem é o pai? Quem é a mãe? Onde é que mora? Como é que vivi? Eu fui percebendo, 

assim, que no ano passado fiquei muito angustiada de perceber, assim. Que o professor, na maioria 

das vezes, o aluno não tem um bom rendimento, não tem uma boa aprendizagem. Esse menino não 

quer nada, esse menino não se esforça. Esse menino não tem interesse.  

- Esse menino conversa, esse menino brinca o tempo todo. Mas a visão do professor é 

diferente da visão de um diretor, de uma direção Quando eu me vi, na vice-direção da escola, muitas 

vezes, na ausência da diretora, tinha que ouvir as questões pessoais, não é! Fui ver, conhecer a 

realidade. Hoje, eu tenho uma visão totalmente diferente. Na maioria das vezes, eu cheguei à 

conclusão que os alunos são vítimas, da família, da sociedade, do sistema. Eles são vítimas. Aquilo 

tudo, toda vez solidária, toda vez interesse, muitas vezes, é o reflexo do que eles têm em casa, e, 

muitas vezes, o professor não tem acesso a isso. 

 

b. Quais as lembranças mais marcantes que trazem aspectos importantes sobre sua formação para 
ser professora? 
 

- Assim, Eu me lembro, quando eu era no prezinho. Tinha a tia Joanita, filha de Quena. Ah! Eu 

era apaixonada demais. Ela era tão assim! Tão linda! Antes de eu entrar, quando criança, nas 

brincadeiras, eu já era professora. Eu não me enxergo sendo outra coisa. Ser outra coisa? Eu não sei o 

que seria! Eu lembro, era apaixonada por Tia Joanita. Ela era tão carinhosa! Tão maravilhosa! Tão 

amorosa! Eu era louca por ela! Assim, ela tinha um carinho todo especial, marcava. Ela tinha muitos 

aneis de ouro nas mãos. Tanto é, que, eu me espelhava muito nela. E, eu ficava assim... Eu quero ser 

professora! Eu achava tão lindo, tão lindo! Ela chegava na mesa. Pegava na mão pra ajudar a escrever, 

ajudar a escrever, assim! Aquelas mãos cheias de aneis! Ela era tão alegre! Sorridente. Tratava a gente 

tão bem! Eu me espelho muito nela. Eu gostava demais dela! Eu acho muito importante a maneira do 

professor chegar no aluno. Sabe! O carinho... Eu tinha tanta confiança nela! Eu confiava nela. Ela era 

minha tia! Tudo o que eu precisava na escola, era com ela que eu falava. Eu tinha aquela confiança de 

falar com ela. Porque ela ia me ouvir, ela ia me ajudar. Ia me proteger, ela ia me defender! Ela foi, 

assim, uma das pessoas que mais me influenciou na minha formação como profissional. 

 

c. O quê de sua formação você julga mais importante para sua vida como professora? Por quê? 
  

- É... Acho que tia Joanita foi, assim, muito marcante em minha vida. E marcou até 

profissionalmente. Eu sempre me lembro dela. Eu acho, para mim, ela é um exemplo de professora. 

Dona Helena Amaral, também, eu tenho como um exemplo de professora, professora demais na 

minha vida profissional. Eu tive muita sorte. Eu tive professoras boas. Muitos professores bons na 

minha vida 

 

b) Das experiências de trabalho 

 

a. Como tem sido a vida de professores de ciências nas escolas de Educação Básica? 
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- Eu acho, assim, professor, de forma geral, no geral, eu acho que está sendo muito difícil, 

muito difícil. Eu acho, assim, A educação no Brasil inteiro está muito difícil. É bem assim, uma coisa 

que todo mundo está cansado de falar e cansado de ouvir. O governo não dá um apoio, nós aqui, no 

município, em nosso trabalho, não é? No caso eu trabalho, eu sou professora municipal de ensino. 

Guanambi já avançou muito, de quando eu comecei até agora. Mas ainda falta muito. Nós, é, sempre 

teve. Nossas Atividades Complementares - ACs, eram feitos, no Centro de Treinamento Pedagógico – 

CETEP. Tinham coordenadores, mas hoje não tem mais. Material, tem material, mas falta o 

laboratório. Tem a escola, tem o giz tem o quadro, e o pincel. Tem um retroprojetor, tem o 

computador, tem uma coisa, tem outra. Mas assim... O tempo é muito corrido, o tempo é muito curto. 

Muitas vezes, também, eu preparo as minhas aulas, mas, na maioria das vezes, o professor não está 

tendo mais oportunidade de falar em sala de aula. Os alunos não deixam! Os alunos não deixam o 

professor trabalhar mais. A maioria não tem mais interesse de puxar do professor. Porque o professor 

tem para levar algo pra eles. Eu não sei, assim. Eu acho que tudo pode ser mudado. O ser humano, ele 

pode ser mudado. A gente... pode ser feito  muitas coisas, assim,  mas... Eu acho que está uma grande 

dificuldade. O trabalho em si, o professor de forma geral, inclusive o de ciências... está difícil, muito 

difícil. As escolas municipais poderiam ter um laboratório, não é? Poderia ter uma assistência maior. 

É... Eu acho que é por aí.  

- Os alunos, hoje, eu percebo, assim, eles são vítimas do sistema, no geral. A família, quando 

você vai vê quem é o pai, quem é a mãe. Minha clientela é de um lugar de baixa renda. É, a questão 

socioeconômica, onde a maioria se encontra em contato com..., digamos assim, com a criminalidade. 

São muitos esforços... a criminalidade, a droga, a prostituição, a pobreza, entendeu?  E essa bolsa 

escola, e essa bolsa família, também,... Eles acomodaram. Eu falo com eles, eu falo: gente! Vocês estão 

menosprezando e subestimando a capacidade e a inteligência de vocês! Com cento e poucos reais, isso 

não vai sempre, uma hora isso vai acabar! A bolsa escola, a bolsa família... Muitos não trabalham mais.  

- Vivem aí brincando, sentados nas portas, namorando, uma maioria, prostituindo. Os meninos 

fazendo coisas erradas, muito contato com drogas. Aí eu acho que tudo isso acarreta o desinteresse. 

Não precisam estudar, não precisam trabalhar! Tem a bolsa escola, é... o governo vai dar! Eu acho que 

isso aí acomodou demais! É o meu ponto de vista. Acomodou demais! E assim, quando você conhece 

quem é pai, quem é a mãe. Muitas vezes o pai está na criminalidade, a mãe é prostituta. Uma maioria 

não conhece o pai. A grande maioria é criada pelas avós, senhoras idosas, que eles não obedecem, não 

tem limites, soltos na rua... Contato com coisas ruins, pessoas ruins, ambientes ruins, já moram no 

lugar onde, assim, uma baixa renda, o que não justifica, mas uma coisa leva a outra, não é? É difícil! 

 

b. Quais motivos levaram à escolha da sua profissão de professor? 
 

- Sempre fui muito apaixonada pelo magistério. Eu não sei o que seria se eu não fosse 

professora! Eu não sei o que seria não! Nunca me passou pela minha cabeça (não ser professora). 

Antes de entrar na escola eu já era professora das minhas primas, das minhas vizinhas. A gente 

brincava de casinha, brincava de escolinha. E eu era sempre professora. Então é paixão mesmo! 

 

c. Como, quando foi sua primeira experiência como professora? 
 

- 4 anos, 5 anos de idade já era professora nas brincadeiras! Eu quase não brinquei de casinha! 

Brinquei de escola, de professora. O meu primeiro contato foi isso, muito cedo. Fazia os caderninhos, 

quando comecei a escrever. Eu tinha loucura para aprender ler e escrever, a fazer cadernos, a fazer 

tarefinhas. Eu passava para meus alunos nas brincadeiras em casa. 

 

d. Quais as experiências vivenciadas como professora, em sua trajetória profissional que foram 
mais marcantes? 
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- Foi numa escola particular, aos 17 anos, foi assim, bem difícil, porque a profissão de 

professor não é fácil. Exige muito conhecimento, muita experiência. Porque, afinal de contas, a gente 

trabalha com pessoas. Cada pessoa pensa diferente, age diferente, não é? E assim, direto ou 

indiretamente, não sei! O professor, ele sabe dar o resultado do aluno. O professor, ele quer ver 

resultado, ele quer números. Isso sempre existe. Tem que haver aprendizagem, tem que haver 

números, tem que haver notas, média, não é? Então, o professor diretamente ele sabe. É encucado no 

professor que ele tem que dar resultados. O professor tem toda aquela trajetória toda.  Ele tem que 

passar a realidade. Você tem que registrar uma nota. No final do ano você vai somar aqueles números, 

aquelas notas e, o aluno tem que passar de ano. O sistema... e tudo mais.  

- Então, o professor, ele se preocupa, entendeu? Ele preocupa o tempo todo com a 

aprendizagem. Você tem que ter aprovação. Você vai ter um gráfico. O PDE interagiu agora, na vice-

direção. A gente fazendo! Tá tudo lá registrado. Tem que ter números, tem que ter dados, tem que 

gráficos! O sistema ali, o MEC, não é? Ele tem o controle absoluto. Números, quer números! Ele..., não 

pode haver tanta reprovação. Porque tanta reprovação?  

- Há a preocupação com a aprovação também, não apenas... O sistema exige uma aprovação. 

Uma escola que tem o IDEB não pode parar.  Você não pode perder números. O sistema é números, 

só, números. A escola com baixo IDB, ela pede verbas. Ela tem que prestar contas naquele numero de 

aprovação, de reprovação, de evasão. Por que, por que, por que! Então, assim, eu preocupo com a 

aprendizagem, com a formação do aluno, mas eu também me preocupo com os números, porque o 

sistema exige. Tem que prestar contas daquilo ali. 

 

e. Em sua experiência de trabalho, como vem sendo delineada a profissão de professor a partir de 
suas experiências com seus pares? 

 

– Eu considero assim, em relação interpessoal, a “profissão professor" muito difícil, cada dia 

pior. Em nossa cidade a criminalidade aumentou demais nos últimos tempos. Assim, o professor, 

também, as leis favorecem o aluno, não e? O professor, ele é xingado, ele é desrespeitado. Existe 

agressão verbal constante. Às vezes, raro, mas, às vezes, tem até agressão física. E o professor tem que 

suportar tudo isso. O professor não pode elevar o tom de voz com o aluno, porque o promotor, 

porque o Conselho Tutelar, porque não sei quem, porque não sei quem... vai pra cima do professor. E, 

o aluno tem sempre razão, o aluno tem que passar de ano. O aluno não pode ser reprovado. O estatuto 

da criança e do adolescente, e tudo mais, o juizado de menores, e tudo mais. E o professor que é o ser 

humano, que tem família, que tem os problemas pessoais, que tem problemas de saúde. Devido até a 

própria profissão e tudo mais. Ah! O professor, ele tudo volta, sim, aos direitos. O professor adquiriu 

alguns direitos, mas bem menos. Que a vida de professor de ciências e de qualquer professor tá muito 

difícil. Porque assim, a família não ajuda, a família não acompanha. Assim, a gente tem que se virar, 

não e? O professor tem que se virar. 

 

f. Qual a imagem construída da profissão professor, a partir de sua experiência de vida 
profissional? 

  

- Assim, eu sou muito otimista. Eu acho que tudo tem jeito! Tudo tem jeito! Mas nosso 

planejamento é coletivo, no CETEP, em Guanambi. Tinha um coordenador geral de ciências. Todos os 

professores de ciências iam reunir, planejar, fazer os projetos, executar projetos, trocar experiências, e 

tudo mais. Mudou-se, agora a Atividade Complementar – AC - é na escola. Nem sempre dá certo 

juntar todos os professores de ciências da escola, não é? Acaba que você tem aquele plano de curso. 

Mas cada qual acaba levando pro seu lado, pro seu ponto de vista, e tal. Então, assim, eu acho que 

tudo tem jeito. A gente tem sempre que procurar melhorar como profissional, como professores de 
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ciências. A gente tem sempre que buscar. A tecnologia está aí. As coisas, os alunos estão muito a par 

das tecnologias. Eles têm acesso a essas coisas todas. Eu procuro me informar, eu leio muito, eu gosto 

muito de ler, e tudo mais.  

- Eu não sei por que, eu sempre tenho a impressão que professor, a classe de professores, ela é 

muito desrespeitada, muito desvalorizada. A gente vê assim, no nosso município, todo ano tem aquela 

questão do repasse, não é? Da verba do FUNDEB, uma verba federal. Sempre, a gente precisa está 

recorrendo ao sindicato, para obter um direito federal. Está lá no MEC, a Presidente da República 

anuncia lá um aumento, digamos, um aumento e tal. E ai a gente sempre tem aquela questão, a 

prefeitura não pode, por responsabilidade fiscal, e tal.  

- E quando a gente precisa fazer uma manifestação, a gente precisa, às vezes até de greve...  A 

sociedade, os pais são sempre contra o professor. Eu não sinto apoio da sociedade. O professor é 

muito desvalorizado, no nosso país. Em Guanambi não é diferente. A gente está ali, formando o 

cidadão. Ai a gente, o professor, a gente toma conta dos filhos das outras pessoas. Muitas vezes, os 

professores deixam de cuidar do filho doente em casa, de cuidar da tarefa dos filhos. Então, ele tem 

que está trabalhando, está prestando o serviço dela. Mas quando ela precisar do retorno disso tudo, 

ela não acha! Então a educação no Brasil, ela está fadada ao fracasso, nesse sistema em que nós temos 

hoje, não é? Então, a profissão professor, ela não é reconhecida. Sempre quando o professor precisa do 

apoio, os próprios alunos, os pais de alunos, os governantes, a sociedade não dão esse apoio. Ah. O 

professor está ganhando bem de mais! Está ganhando demais! O professor aqui, eu acho a gente 

desvalorizada. 

 

2 - O que os professores elegem como elementos de encontrar-se na profissão professor na sua 

caminhada de trabalho na escola?  

 

Objetivo: Apresentar quais elementos são apontados pelos professores que os fazem permanecer 

na profissão a partir de suas condições de trabalho e experiências vividas. 

 

a. Fale-me de suas condições de trabalho atualmente, (como você avalia essas condições de 
trabalho...) como isso interfere em sua vida cotidiana na escola, junto às disciplinas que leciona... 
de que maneira (positiva e negativa)? 

 

- As condições de trabalho melhoraram muito! Bastante! Mas não ainda não está ideal! Não é? 

Principalmente no 9º ano. A gente precisaria de um laboratório, não é! Iniciação a Química, a Física.  

- No município de Guanambi não existe (laboratório), que eu saiba não, acho que não.  Assim, 

na minha escola não tem, que eu saiba não existe, no município de Guanambi, no município, não é? 

Assim... Tem um material de montagem. O microscópio nós temos! Temos o retroprojetor, temos os 

computadores, o data show. Está lá, está disponível. Agora assim! Nós temos uns aparelhos 

montados, pra montar e desmontar, os órgãos, tal e tal. Mas assim, eu acho pouco. Eu acho, 

sinceramente! Eu acho que o material melhorou bastante! Nós temos material, não é dizer que não tem 

nada, não é?  Nós temos alguma coisa! Melhorou bastante! Mas eu acho que poderia melhorar mais! 

Sempre! Eu sou uma pessoa, que sempre quer melhorar! Eu acho que tudo tem, pode ser melhorado! 

Eu avalio assim, que pode ser melhorado. Já houve um avanço, mas sempre, a gente sempre quer o 

melhor, não é? 

(Interferência na vida cotidiana na escola): - Interfere diretamente, não é? De maneira positiva.  

Nós, hoje, os professores que escolhem o livro de didático. É, nós temos reuniões, nós escolhemos o 

livro didático, não é? Nós temos alguns materiais disponíveis na escola. Por exemplo, já fiz várias 

visitas naquela INB, pra trabalhar. A gente manda um ofício para o escritório da INB, em Caetité. A 

prefeitura dá o ônibus, Disponibiliza funcionários. Dá o ônibus! Eu já levei várias turmas de 9º ano lá, 
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na INB, Lá na mina mesmo! Uma aula muito rica. A prefeitura dá o ônibus. A gente está lá disponível. 

Eles ajudam! A escola tem o material! Já houve um grande avanço, não é?   

- Está faltando o laboratório. Eu acho um pouco bem negativo, a falta de um laboratório! 

Mesmo que fosse o mais simples! Não é? Para a iniciação a Química! Mas que tivesse! Apesar de que a 

gente faz algumas, algumas experiências em sala de aula! A gente faz! Eu faço algumas experiências 

para observar as reações químicas! Coisas que podem ser feitas, não é? Têm algumas que não podem, 

não é? Mas a gente realiza experiências, na sala de aula! A gente pesquisa, não é? A gente faz 

trabalhos em grupo. Eu faço assim! Eu procuro fazer, usar o que tem. Eu uso o que tem! E procuro 

assim, é... buscar sempre! 

 

b. Das experiências vividas, quais as que você destacaria como momentos importantes no 
“encontrar-se” na profissão professor? Por quê? 
 

- Eu acho que, ter acesso, não é? Uma coisa assim, aqui em nossa região também. Tem um 

Parque Eólico, não é? Assim, eu também já fiz trabalhos com eles. Já fomos visitar o parque de energia 

eólica. Assim, eles ir lá, ver! Uma coisa é você falar do catavento, da energia eólica, outra coisa é você 

ir lá, no campo! Mas já levei meus alunos. Mandei ofício. A prefeitura dá o ônibus, disponibiliza. A 

gente manda ofícios. Já levei eles, lá, no parque eólico, pra conhecer!  

- Hoje, pela vice-direção, eu só tenho o 9º ano! Eu só estou 20 horas na sala de aula. - Mas 

quando eram dois turnos assim, eu levava. Já levei meus alunos no Parque Eólico.  

(Levava todo mundo?). - Sim, a gente leva todo mundo junto. Fizemos pesquisas. Convidei o 

pessoal lá, da renova, para dar palestras. Fizemos excursões, até lá, e tal e tal.   

- Levei também à INB, para ver toda aquela questão ambiental. O impacto ambiental! Ver 

como funciona aquelas palestras. E também aqui na nossa região, próximo ao colégio que eu trabalho, 

um bairro chamado Lajedão, não é? Lajedo. E assim, resgatei a história de Guanambi! Que hoje, a 

cidade de Guanambi, hoje, o abastecimento de água é do Rio São Francisco, não é? Foi publicado. Eu 

mandei para Salvador, mandei pra... Depois pra Brasília, os projetos que nós fizemos aqui. Então 

assim, é um trabalho!  

- Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DENOCS, da Companhia do 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba - CODEVASF... Construíram uma 

barragem! Era uma comunidade, inclusive minha família é de Ceraima.  

- Então, eu tenho muito acesso a isso. Tinha um povoado lá! O Gentio, não é? E, quando foi 

fazer essa Barragem em Ceraima, mudou-se, não é? Essa população! Dividiu, uma parte foi para 

Morrinhos, outra parte pra Vila de Ceraima. Então tinha, tem uma história embaixo daquela 

barragem, não é? Tem um cemitério ali, não é? Então assim, teve uma época que a barragem secou 

tanto! Que eu levei meus alunos. A gente atravessou. O que era uma ilha! A gente pisou, a gente 

caminhou. Eu levava eles lá! O impacto ambiental, as questões do agrotóxico nas margens, não é! As 

matas ciliares. A gente tinha todo esse trabalho! A gente tinha todo esse trabalho e tal. Então assim, o 

que pode ser feito, eu faço! 

- Esses momentos todos, de experiência. Eu acho que a pesquisa de campo é muito rica! Nossa 

região é muito rica! Voltando lá próximo, ao colégio Enedina, tem o bairro Lajedo. Antes de saber da 

construção da barragem de Ceraima... Voltando a história de Guanambi, a origem de Guanambi, lá 

tem um lajedo, tem uma fonte de água ali. O caldeirão conhecido assim, que antes da Barragem de 

Ceraima, abastecia a cidade de Guanambi. Já fiz esse trabalho. Levei meus alunos até esse lajedo. Eu 

gosto de levar lá! Pra ver aquela questão toda do ambiente, da interação, até mesmo, infelizmente, a 

degradação ambiental que abastecia a cidade. Hoje está todo poluído, todo sujo. Então, tudo isso eu 

me realizo assim! 

 

c. Como e quando você se percebeu em sua profissão? (O que você destacaria como importante?) 
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– Eu, muito cedo, quando criança, já me enxergava professora, como profissional, não é! Com 

a conclusão do magistério. Naquela época, eu já parti para uma sala de aula de escola particular. 

Depois, eu fui, eu passei no concurso da prefeitura, já profissionalmente. E, o que eu destacaria 

mesmo, são essas pessoas! Eu acho que a gente não pode ficar muito presa às quatro paredes da sala 

de aula. Que o conhecimento não é construído só com o que tem lá no livro. Por que, que eu vou falar 

de uma barragem de Itaipu, se aqui em Guanambi tem uma barragem? Eu vou falar lá, de Angra dos 

Reis, a usina nuclear de Angra dos Reis? Se, tem a INB em Guanambi! Tem em Caetité. Porque que eu 

não levo os alunos, lá? Eu levo! Pra eles conhecerem, pra eles saberem! Ah! O que é urânio? A bomba 

lá, que teve um acidente nuclear, que teve lá no Japão, de Fukushima. E aqui tão pertinho, que pode 

ocorrer o risco de acontecer igual, não é! A Greenpeace! A ONG, lá no Canadá, ela denuncia o tempo 

todo, o vazamento de urânio, no lençol freático da nossa região. Tanto é que o número de câncer, em 

nossa região, é assim, é uma coisa horrorosa. Os próprios médicos, lá, no Aristides Maltez, em 

Salvador, eles ficam, assim, impressionados com o número de câncer, aqui em nossa região. Tanto é 

que, está vindo uma filial do Aristides Maltez pra Caetité! O centro de oncologia, não é por acaso! E 

tudo isso é ciência! Tudo isso é conhecimento! Ah! O acidente nuclear lá em Fukushima. E aqui em 

nossa região? Não se morre, quando é acidente, é câncer. Em nossa região, não se morre de outra 

coisa! Então, não é o conhecimento em ciências, não é feito apenas em quatro paredes, apenas o que a 

gente ver na televisão, ver na internet, ver no livro! Nossa região é sul do mundo! Tudo que acontece 

no mundo tem aqui em Guanambi! 

 

3 – A quais condições de trabalho que estão submetidos tais professores? 

 

Objetivo: Apresentar as condições de trabalho dos professores de ciências, dos anos finais (6º ao 9º 

ano), do ensino fundamental, das escolas públicas, do município de Guanambi – BA, a partir das 

histórias contadas por eles. 

 

a. Analisando hoje sobre a história da profissão professor, entendendo-a como campo de trabalho, 
o que você falaria sobre suas condições de trabalho? 

 

- É o que eu digo, melhorou, mas ainda pode melhorar. As condições de trabalho, no geral, o 

material não é o ideal, mas nós temos alguma coisa que pode ser trabalhada. E eu trabalho com o que 

eu tenho. Eu faço uso do que eu tenho: do microscópio, do data show, do computador da escola, com 

pesquisa de campo, não é! Nossa região é muito rica, eu levo os alunos até lá. Mas eu ainda, eu acho 

que somente o professor, ele não pode ser responsabilizado pelo resultado final. Ele tudo, ele tem a 

família, tem a questão socioeconômica, tem o sistema, tem tudo. Tem o querer do ser humano! Tem 

até uma frase que eu já. É uma opinião minha, assim, pela minha história de vida, que eu acho que o 

ser humano... que eu sempre falo nas reuniões de pais e mestres. No final de unidade como vice-

diretora. Falo com as mães: mães todos nós temos uma fera dentro de nós, essa fera está adormecida. 

A gente tem que despertar as feras que nós temos dentro de nós: a vontade de querer! A gente precisa 

querer! Tudo no ser humano precisa querer! 

- O sistema não é o ideal! A sala de aula não é o ideal! Tudo não é o ideal! Eu sempre quero 

melhorar! O sistema tem melhorado! Mas o aluno também precisa querer! O processo de ensino 

aprendizagem não depende apenas do professor!  Não é um computador que vai fazer o aluno 

aprender! Vai ajudar, é uma ferramenta! O professor, ele é uma ferramenta, ele é uma parte do 

sistema, do processo! Mas ele não pode ser responsabilizado cem por cento, por tudo, pela vida do 

aluno!  

- O aluno não aprende porque o professor não ensina. Eu não concordo! Eu não concordo! 

Porque em uma conversa entre amigos a gente aprende. Eu sou muito aberta ao conhecimento. Eu sou 
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muito aberta. Eu amo conversar, ser, socialização (risos), entendeu? Eu aprendo com os meus colegas! 

Eu aprendo com os meus alunos! Eu sou muito aberta ao conhecimento. Eu tenho fome do 

conhecimento, entendeu?  

- Então assim, eu acho que, o aluno..., eu tenho até uma opinião minha. Eu sempre pensei isso. 

E eu tenho uma frase de Albert Einstein: eu não sei se vou conseguir reproduzir corretamente! Mas, 

ele diz assim: existe uma força motriz mais poderosa que o vapor, que a energia nuclear e que a 

eletricidade: a vontade. Isso pra mim, essa frase, tinha essa opinião de que o ser humano tem que 

querer para aprender. Se ele não quer, ninguém vai fazer ele aprender não! E assim, pesquisando na 

aula, na internet, eu encontrei essa frase de Albert Einstein. Eu concordo plenamente! Inclusive, eu 

imprimi, peguei o meu dinheiro, fui lá! Revelei a foto ampliada e coloquei em cada sala de aula, na 

frente do quadro essa frase. E, conversei, debati com os alunos. Discuti com eles e tal. Coloquei, 

espalhei pelo pátio da escola! Inclusive o pessoal do CETEP, Da Secretaria de Educação gostou 

demais. Quis até, me perguntou, onde eu encontrei? Para trabalhar, para pesquisar, por nos trabalhos 

das meninas e tal, das coordenadoras do CETEP. Elas acharam interessante. Eu falei, eu também achei 

muito interessante! Não é?  

- Uma força motriz mais forte do que o vapor, do que a eletricidade, do que a energia nuclear, 

é a vontade do ser humano! O ser humano, ele precisa ter vontade de aprender! Ele precisa querer! E 

aí tem uma foto, no fundo, essa mensagem, está numa foto, que eu acho que é na África! A imagem 

que tem é de uma escola de parede de adobão, de enxerto. A parede é de enxerto, de adobão, chão 

batido. Os meninos, você vê assim, que é bem baixa renda. Uns acharam uns banquinhos pra sentar, e 

os outros sentaram no chão, com uma folha de papel e uma caneta. Mas o menino da frente, ele está 

olhando assim, eu imagino que seja um quadro, e copiando. Tem um brilho no olho do menino. Aí eu 

falo assim, não vão ser as paredes da escola, não é o piso da escola, não é a cadeira da escola, não é 

nem o professor cem por cento responsável pela aprendizagem do aluno! Ele próprio tem que 

despertar a fera que está dentro dele! A vontade de aprender! Porque se ele não quiser, também ele 

não vai aprender! E eu sinto falta desse compromisso, dessa vontade do aluno querer aprender.  

- Aluno não faz mais perguntas! Não sei!  Eu acho que é geral. Pelo que eu converso com 

outras pessoas, é geral. O professor prepara aula, porque ele prepara, tal! Mas o aluno não faz mais 

perguntas! Ele não tem mais dúvidas! Mas não é porque ele não tem mais dúvidas, é porque ele não 

parou para ouvir! Para despertar uma dúvida dele! Não é que ele sabe tudo não! É o contrário! É 

porque ele não está preocupado em aprender. Eu vejo assim!  Não estou dizendo que é assim. É o meu 

ponto de vista! 

 

b. Quais mudanças podem ser percebidas ao longo de sua jornada como professor/a de ciências da 
Educação Básica no que diz respeito às suas condições de trabalho? 

 

 - Tem que ser mais incentivado, não é? A prefeitura de Guanambi! Assim, eu não posso dizer 

que nós não temos nada! Acho assim, que o CETEP favoreceu demais, Os coordenadores, muitos 

projetos! Nós temos projetos de ciências. E temos também é... o multidisciplinar, os projetos sociais, as 

questões da inclusão social, não é? Das minorias, não é? A interação dos alunos especiais. E, também, 

a gente sabe que hoje tem as salas multifuncionais.  

- No meu colégio funciona a sala multifuncional. Mas a gente sabe que aquilo ali, é muito 

certo dos que realmente precisam de ajuda especial. Dos alunos especiais com dificuldades, não 

apenas de aprendizagem. Mas também, tipo assim, de baixa visão. A inclusão mesmo dos especiais 

mesmos. Tem algum déficit, digamos, não é? Déficit de aprendizagem, déficit de atenção, ou algum 

distúrbio mental. Nós temos as nossas escolas, é... .de esquizofrenia, nós temos. Nós temos alunos com 

problemas neurológicos, seríssimos! De baixa visão, dificuldade de locomoção, cadeirantes. Nós temos 

uma sala de multifuncional. Mas nós sabemos que tem muitos que são ditos normais na sala que, não 

sabe que tem alguma coisa qualquer, um transtorno qualquer, um déficit qualquer, uma dificuldade 
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qualquer, não é? E ali, mas não temos auto (autonomia?). Então assim, é muito mais do que 

simplesmente dar uma aula de ciências, de fazer o aluno aprender, de dar nota, de passar de ano, de 

registrar lá no PDE. Vai muito, além disso! 

 

c. Como você avalia esse campo de trabalho e as condições dispostas atualmente para o professor? 

 
- Está em desenvolvimento, mas falta muito ainda, falta muito apoio ainda. Assim, que eu 

acho que se continuar como está. Aliás, a educação no Brasil, ela está fadada ao fracasso. Tem que ser 
mudada. Agora assim, eu acho que... Eu acho, é o que eu digo, sempre quero melhorar. Não posso 
dizer que a prefeitura de Guanambi não faz nada! Que a gente não tem material nenhum. Tem! Mas 
eu acho que sempre pode melhorar. Mas eu sinto muito! O projeto existe, a gente faz. Mas, hoje, no 
momento que eu estou. Quando eu faço um paralelo entre a vice-direção, o que ouço, o que eu vejo, o 
que eu sei, com a sala de aula também, e com o sistema, e com tudo mais. Eu vejo assim, que, não vai 
ser um professor qualificado, não ser um computador de última geração, não vai ser apenas um 
laboratório. Eu acho que deve fazer uma conscientização do aluno com a família. A família, a maior 
parte... Eu não conheço a maior parte dos alunos da escola... Assim, eu acho que deveria... (Alunos) 
Tem setecentos e quarenta e poucos. - Eu acho assim, sabe! Que deveria... a gente parar um pouquinho 
do conteúdo.  A gente tenta fazer isso! É feito isso, mas é uma questão de conscientização... Um 
trabalho para despertar as feras, a vontade de querer! Sei lá! 

- Família! A família abandonou os filhos! A maior parte! Não sei se porque a minha escola, a 
nossa clientela é de baixa, é de muito baixa renda. E, a maioria não dá assistência nenhuma pros filhos. 
Simplesmente o menino vai pra escola. Isso é o tempo todo. Você vê a pasta de ofícios que tem na 
minha escola é uma coisa absurda. O tempo todo a gente precisa está fazendo ofícios. O pai e a mãe 
não (vai) à escola para saber como está o filho. Então, assim, eu não sou pessimista. Ao contrário, eu 
sou otimista. Eu acho assim, não vem não, a gente manda chamar! Mas tem que tomar conhecimento! 
Não veio uma vez, não veio duas, não veio três, a gente liga! A gente vai atrás, a gente manda, a gente 
vai lá!  

- Quando eu digo fadada ao fracasso é o sistema nacional! No geral. Eu não tenho 
conhecimento apenas na minha sala de aula, não é? A gente acompanha! O incentivo que está faltando 
mais, é do MEC mesmo! É do governo federal! Muito avanço e outro não. Por exemplo, o aluno, ele 
não pode perder de ano! Não existe mais perder de ano! Eu falo pra meus alunos: - Eu não sei como 
vocês conseguem perder de ano num sistema desse! Eu não sei! Eu não entendo como eles perdem.  

- É grande (a reprovação), porque a gente não pode dar nota para quem não fez nada. É nesse 
sentido que eu digo, o fracasso. Eu acho assim, que eu não sei... Tem o Grêmio na escola, têm os 
projetos que a gente faz, a gente fala. Está melhorando, a gente está caminhando.  

- Não posso dizer que a prefeitura não apoia, apoia sim! Se eu falar isso eu estou sendo louca! 
Mas eu digo no geral, não apenas na minha sala de aula. Porque a educação, a aprendizagem, todo 
mundo vê. Eu não sigo apenas pela minha sala de aula! No olhar, no geral. E a situação do Brasil, 
tantas manifestações aí, essa da copa, essas coisas todos aí. É porque o negócio não está bom mesmo. 
Politicamente, o Brasil não está bom, não é? A gente vê a segurança, a saúde, a educação no Brasil é 
muito complicada. Não tem incentivo mesmo, no geral! Não estou dizendo simplesmente a minha sala 
de aula não, eu digo no geral! 

 

d. O que poderia apontar como meios de qualificar a história da profissão professor de Ciências da 
Educação Básica – anos finais?   

 

- A formação do professor é importante. O apoio da família é muito importante, não é? E 
assim, o material didático! As tecnologias têm que está dentro da escola, porque ele (O aluno) sabe 
mexer, o tempo todo. Às vezes mexe na internet, às redes sociais! Eles acontecem às coisas, dentro de 
minuto todo mundo já sabe de tudo. E o professor não pode ficar atrás. No município, eu estou 
dizendo na minha sala de aula, o professor, ele deveria ter um computador, lá, com telão, um data 
show disponível, lá o tempo todo. Não tem!...  

- Nós ainda estamos com o pincel, o quadro e o livro didático. Aí o professor, ele tem que ir 
buscar, ele tem que ir lá buscar o microscópio pra sala. Usar e devolver. O data show leva a turma lá 
na biblioteca, o espaço nos dá.  Acho que isso deveria está disponível, naturalmente! Todos os alunos, 
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em vez de ter seu caderno, devia ter seu computador, sua internet ligada, o caderno, o papel, o 
registro qualquer ali, o rascunho qualquer! Mas cada aluno, o professor, ele deveria ter seu 
computador, sua pesquisa, sua internet, pra ver. Tem tantas coisas assim!  O mundo está perto!  

- Tem professor que não tem computador. As aulas mesmo, o livro didático! Mas gente!  
Numa tecnologia que nós estamos vivendo. Do imediatismo, do agora! Pra eles, livro didático, eu acho 
muita perda de tempo, talvez. Eu acho que deveria cada aluno ter seu computador lá na sala de aula. 
O professor com o data show lá disponível, com o computador, com a internet disponível. E é assim, 
eu acho que a tecnologia está demais. O mundo está de portas abertas! E assim, a gente tem que 
buscar! Mas, tem que está disponível, fazer uso constante. Isso é normal, igual a um livro didático, o 
computador! Nesse computador, você busca tudo! Você encontra tudo! O professor vai nortear: O que 
nós vamos ver hoje?  Onde nós vamos hoje? Eu acho que o aluno, a tecnologia, o whatsApp, eu nem 
sei falar, é tanta tecnologia, é tanta coisa, é tanta rede social, é tanto sites, tanto vídeo. São tantas coisas 
que eles tem acesso o tempo todo! E depois, voltar com o livro! Eu acho que, é querer demais prender 
a atenção desse aluno com uma folha de papel, no mundo da tecnologia em que nós vivemos.  

- Eu acho que o aluno tem até um pouco de razão, até! Eles não querem, eles querem é 
imagem, querem 3D, sei lá quantos Ds são! Eles querem ver o que está acontecendo lá, na Síria, na 
Faixa de Gaza! Tanta coisa está lá acontecendo na Faixa de Gaza! O mundo acabando! Derrubou o 
avião! Porque derrubou esse avião? Quem são os responsáveis?  

- E a educação é ciências, mas tudo, eu digo pra meus alunos: a natureza dá todas as respostas. 
É só fazer a pergunta, não é? A ciência responde. O mundo todo gira em torno da ciência. Eu falo com 
eles: Nós somos tudo, tudo é natureza, tudo é ciência. Ah, minha cabeça está doendo, porque que sua 
cabeça está doendo? Você vai lá ver, que você vai descobrir! A ciência vai te explicar porque sua 
cabeça está doendo! O seu corpo, a digestão, a respiração, tudo, tudo, tudo, tudo é ciências. Não é? Eu 
falo com eles: você come e depois vai escovar os dentes. Você vai lá, no creme dental, o técnico 
responsável, o químico responsável. Tem química ali. Você vai coar o café. Ali tem física! Esse café vai 
digerir. Você vai fazer xixi. Tudo ali, tudo é ciência! A natureza dá todas as respostas. É só você fazer a 
pergunta, e ir atrás. 
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Apêndice K - Entrevista transcrita com a profa. Souza 
 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Departamento de Ciências Biológicas 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica 
e Formação de Professores – PPG.ECFP 

Jequié - Bahia 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA TEMÁTICA 
 
Título do Projeto de Pesquisa: HISTÓRIA DE VIDA FORMATIVA E PROFISSIONAL DE 
PROFESSORES LICENCIADOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA CIDADE DE GUANAMBI – 
BAHIA 
  

CABEÇALHO 

 

Orientanda: Maria Soares da Silva Teixeira 

Orientadora: Talamira Taita Rodrigues Brito 

Entrevistada:  Souza (PS2) 

Data de entrevista: 18.07.2014. 

Horário: 19h40min às 20h17min  

Idade: 48 anos 

Tempo na profissão: 22 anos 

 

DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA 

 

Desdobramento maior da pesquisa - Delinear a vida formativa e profissional dos professores 

licenciados em ciências biológicas, dos anos finais (6º ao 9º ano), do ensino fundamental, das escolas 

públicas, do município de Guanambi – BA, como meio de apropriar e divulgar a pesquisa das 

histórias de uma categoria de trabalho docente. 

 

1 - Como os professores licenciados em ciências biológicas, dos anos finais (6º ao 9º ano) do ensino 

fundamental, das escolas públicas do município de Guanambi/BA se forjam na profissão a partir 

de suas bases formativas e de trabalho? 

 

Objetivo: Conhecer como os professores dos anos finais (6º ao 9º ano), do ensino fundamental, da 

Educação Básica, se reconhecem na profissão professor a partir de suas experiências formativas e de 

trabalho. 

 

a) Das experiências formativas 

 

a. Como foi sua vida escolar de formação para a profissão professor? 
 

- Oh! Foi muito sacrificada. Eu até coloquei, analisando a questão... Eu lembrei que foi assim, 

de muito sacrifício, muita dificuldade. Uma que morava longe, não tinha transporte. A questão dos 

livros, naquela época era muito difícil para a gente adquirir. Quando adquiria era de segunda mão, 

não é? E, a nossa, família também, assim, não tinha um poder aquisitivo bom. Não tinha carro, não 

tinha nada. Então, eu tinha que andar muito. Chegava na escola cansada. Tudo que foi feito foi com 

muito sacrifício, não é? E aí eu citei aqui. Eu coloco que foi sacrifício e dificuldade 
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b. Quais as lembranças mais marcantes que trazem aspectos importantes sobre sua formação para 
ser professora? 

 

– Olha! As lembranças que eu tenho assim, em mente, era a construção dos materiais 

pedagógicos. A gente construía flanelogravura, a gente construía flanelógrafos. A gente levava 

material concreto. Então, isso ficou na lembrança. E nossos alunos aprendiam com aquilo. Isso ficou 

muito marcado, assim, na mente. 

 

c. O quê de sua formação você julga mais importante para sua vida como professora? Por quê? 
 

 - O que eu julgo mais importante é encontrar com meus ex-alunos. Trabalhando num 

emprego bom. E falar comigo. – Oh! Professora, eu trabalho aqui.   E, às vezes, a gente vai ao banco e 

encontra com aquelas pessoas que foram alunos da gente.  E fala com toda a satisfação. – Professora, 

eu estou trabalhado aqui, eu passei no concurso, não é? Ai, eu fico assim lisonjeada, eu fico muito 

satisfeita. Porque eu vi que houve fruto do meu trabalho. Isso me gratifica muito. 

- O que me levou a ser professora, é que eu tinha uma professora que chamava Emília. E, ela 

na hora de corrigir as tarefas, ela sempre pegava o caderno e falava assim: Edna, copie no quadro para 

mim as respostas. E aí, eu tinha aquela letrinha redondinha e caprichada e copiava, e copiava. Ás 

vezes eu copiava os assuntos. E aí eu fui me gratificando com aquilo. Aquilo me chamou a atenção. Eu 

gostava de escrever no quadro. A partir daí, [...] eu brincava de escolinha em casa, eu corrigia caderno 

de aluno, eu fazia chamada, eu copiava. Ás vezes, com carvão na tábua, quando não tinha pedaços de 

giz mesmo. E isso aí foi me estimulando, entendeu? Isso, foi na fase da infância. Aí, quando eu fiquei 

adolescente, que chegou o momento mesmo de escolher, eu já não queria ser mais ser “professora”. Eu 

fiz por falta de opção mesmo. 

 

b) Das experiências de trabalho 

 

a. Como tem sido a vida de professores de ciências nas escolas de Educação Básica? 
 

- Olha, tem sido fascinante. Assim, a gente tem que desdobrar para preparar um bom 

material, para incentivar o nosso aluno, porque as tecnologias estão aí. Eles não dão muita 

importância no que a gente fala. Porque eles já vêm com uma bagagem, não é? Já estão informados de 

tudo. O que passa aqui na escola não tem tanto interesse para eles. Então, o professor de Ciências, ele 

tem que desdobrar, ele tem que procurar. Fazer uma aula mais motivada, que chame mais a atenção, 

que seja de interesse dele. Porque se a gente for pra sala e não levar o que ele está interessado, não dá 

ousadia. Por exemplo: se for falar de tecnologia, tem que trazer o wahatsApp, tem que trazer o 

facebook, tem que trazer muita coisa assim, pra eles ficarem fascinados, que é da vivência deles, que 

está acontecendo na vida deles. Então, não adianta, não é? A gente falar de tecnologia, de não colocar 

o que eles praticam. É porque eles estão muito cheios de recursos, de informações. E o que passam 

dentro da escola para eles não tem muito valor assim. Eles não importam. Aí todo mundo participa, 

tem novidades. Vai aparecendo, não é? Aí a aula fica mais rica. Fica mais atraente pra eles. E, a gente 

consegue chegar até o conteúdo. 

 

b. Quais motivos levaram à escolha da sua profissão de professor? 

 

- Olha, o motivo que levou foi à questão de ser motivada, assim, para escrever no quadro. 

Responder tarefa. A professora me elogiava muito. - Faz minha professorinha. Aí eu fui ficando assim. 

Então, eu gostava daquilo ali. Mas na verdade, na hora mesmo de fazer o magistério, eu já tava tão 

assim, desencantada com aquilo.  Eu já queria outra coisa. Só que aqui na região, naquela época, não 

tinha opção, acabei ficando com o magistério. Eu queria partir para o lado de dança, de música, sabe! 
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Mas meu pessoal não tinha condição. E, para eu sair ficava difícil. Também eu fiz porque na época era 

mais fácil para a gente, a questão magistério, não é? Mas hoje eu gosto muito! Na época foi assim, mas 

hoje eu gosto. Foi o caminho mais fácil. Por que eu sabia que depois que eu fizesse o magistério, eu 

fazia o concurso, foi assim que aconteceu. Até que entrei. Foi esse o motivo. 

 

c. Como, quando foi sua primeira experiência como professora? 
 

- Então, a minha primeira experiência eu tive em uma sala de Mobral. Uma que meus alunos 

eram pessoas de idade. E eu era, assim, pequena e nova. Podiam ser meus avôs, não é? Eu achava uma 

graça quando eles falavam assim: - Oh professora, a senhora (risos). Aí eu começava a dar risada, 

porque eu nunca tinha sido chamada de senhora. E, eles sendo idosos. E aí, eu pequena no meio de 

todo mundo ali. - Oh professora, e a senhora pode corrigir, e a senhora pode tomar a lição. E eu tinha 

paciência de ensinar um por um. E foi em uma sala de aula de alfabetização no Mobral, Então ficou 

marcado também.  

- Eu lembro das pessoas, a fisionomia de cada um. Naquele tempo, em 1985, que eu comecei. 

Aí, (risos) eu dava muita risada. Inclusive tem uma passagem tão engraçada que a gente estava 

trabalhando os órgãos genitais. E aí teve uma senhora que apagou no livro, a figura da vagina. 

Apagou tudo e só ficou o buraco. (risos).  E toda vez que eu passava perto ela, estava com a mão em 

cima daquele buraco lá. (risos). Aí eu falei - Oh dona Maria, porque que a senhora fica só tapando. Isso 

aí é uma parte de nosso corpo. É como se fosso o nosso braço, a nossa perna, a nossa orelha. A gente 

tem que conhecer também. Aí eu passei a mão dela e estava o buraco. (risos). Agora ficou pior, a 

senhora foi apagar, rasgou (risos), mas eu ri. Então eram pessoas assim, que tinham vergonha de 

certas coisas, não é? Pra eles era o fim do mundo, ensinar os órgãos genitais pra eles, não é? E pra mim 

era natural. Porque eu adolescente, e eles já tudo idosos. Mas, eu tenho, assim, essa lembrança.  

- Eu comecei, eu acho que eu tinha 16 anos. Eu não era formada ainda não, mas a gente fazia 

uma seleção, naquela época. Eu estava fazendo, parece que era segundo magistério, e aí eu passei na 

seleção e fui chamada para trabalhar, porque eu estava precisando. Então, eu tinha na sala de aula 25 

alunos com mais idade.  

- Primeiro eu comecei no Laert Ribeiro (Escola). Aí depois teve um problema lá de reforma em 

uma parte. Tinha uma sala grande em casa e eu convidei meus alunos para ficarem lá, e nós 

terminamos lá. Foi muito bom. Maria Elvira me observava, Maria Cleide/Gozinha também me 

observava. Um dia Maria Elvira chegou lá no Lart. Não tinha energia na época não. Era... aqueles 

lampiões, sabe! Aí ela viu que estava fraco. Aí eu subi. Botei uma cadeira em cima da mesa, subi, fui 

consertar, e tal. E no relatório ela colocou o interesse, em não deixar os alunos sem aula. O interesse 

para clarear a sala, para que meus alunos ficassem. Então, naquela época eu era muito estripulenta. Eu 

fazia muita estripulia. Naquela época, nãoé? E eu achava muita graça, que eles... Eles me respeitavam. 

Menina! Era um silêncio na minha turma. Tinha 25 alunos tudo de idade. Gostava muito. Aquilo me 

marcou. (risos). 

 

d. Quais as experiências vivenciadas como professora, em sua trajetória profissional que foram 
mais marcantes? 

 

- Olha! Uma das experiências que eu tive é a questão da higiene pessoal dos alunos. Eram 

indisciplinados. Tinha época que a gente precisava cortar a unha, não é? Ás vezes eu levava as 

blusinhas, as blusas para lavar em casa, dava banho, tirava piolho. Então, isso era higiene pessoal, que 

a gente tinha que fazer com as crianças, e, eu fazia. Isso aí também me marcou! Foi o que mais marcou. 

Isso aí, eu fiquei assim... Foi marcante!  

Tinha alunos tão bonitinhos, mas os bichinhos viviam tão sujos! E eu fui tratando deles, assim. 

E, pra dar banho era o maior sacrifício, porque eles ficavam com vergonha. (risos). Mas, eu conquistei 
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eles. Hoje teve banho de fulano! Porque a escola da zona rural, não tinha muito assim, sabe? Hoje não, 

hoje o pessoal da zona rural é asseado. Muita gente civilizada! Mas, naquela época, eles não 

importavam. Não sei se era a região!  

Da 5ª a 8ª (6º ao 9º ano), o que teve de marcante foi um aluno que subiu no pé de manga. E aí, 

tem aquele ferro de hastear bandeira. O ferro entrou na perna dele. E fez um zigue-zague assim, que o 

osso ficou de fora. Eu falei: - Nossa senhora! Eu vejo a imagem direto. Isso me marcou também.  

Sobre a questão de aprendizagem, a gente ficava lisonjeada quando o aluno lia, quando o 

aluno já descobria. Nossa! Era uma vitória. Mas do restante... 

 

e. Em sua experiência de trabalho, como vem sendo delineada a profissão de professor a partir de 
suas experiências com seus pares? 

 

– Sempre eu coloco a questão da tecnologia. A questão desse mundo evoluído, não é? Então, a 

experiência de trabalho, como tem sido, como vem delineada a formação do professor, é da gente 

correr atrás de coisas novas, pra gente levar pra os nossos alunos, não e? Porque as mudanças 

instantâneas que vão acontecendo, a cada minuto muda uma coisa. E a gente não acompanha essa 

mudança. Então isso tira o nosso brilho. Às vezes você vai tão empolgada. Leva aquilo para a sala de 

aula, como novidade. Chega lá os alunos, falam: - Ah, professora, tem outra coisa depois disso aí. 

Então, a gente tem que correr atrás, a gente tem que está atualizada, a gente tem que ler muito, a gente 

tem que preparar bastante. Porque essas inovações, essas mudanças instantâneas, que estão 

acontecendo tira o brilho da gente na sala. 

 

f. Qual a imagem construída da profissão professor, a partir de sua experiência de vida 
profissional? 

  

– Olha, eu tenho uma imagem assim, quando eu comecei a trabalhar o valor do professor era 

um. O professor, ele era considero pela família do aluno. Ele tinha valor em sala de aula. Ele tinha 

valor na sociedade. Hoje, banalizou. Além de, o aluno não ter respeito, nem na família, nem na sala de 

aula, acabou com aquela consideração. Não existe mais: - Professor me dá licença! Professor, muito 

obrigada! Professor, obrigada pela explicação! Nada! Eles pensam que a gente... sei lá! É uma coisa 

assim, que ficou. Sei lá! Não tem aquela... A questão de ser humano, de valorizar. É uma coisa como se 

fosse... Tem sido como uma tábua, sabe? Uma pedra. Acabou. Eles têm poucos valores, Eles 

desvalorizam, não é? O professor como ser humano, como profissional. A gente ver muito isso.  

- Eles falam pornografia na frente do professor. Brigam com os colegas na frente do professor. 

Eu não sei se está no geral. Mas eu tenho vivenciado coisas assim, que... quando eu lembro de antes, 

eu fico triste! Porque eles não têm mais aquela consideração. Eu acredito que vai chegar o momento 

que não vai ter, sabe? O professor não vai ter nenhum valor mesmo. 

- Eu acho que o professor devia ser mais, bem remunerado, não e? Agora com a diminuição da 

carga horária para 13 horas, melhorou. Porque o professor tem que planejar. E, têm as 13 aulas na sala 

e 7 horas para planejar. Isso melhorou bastante! Antes, era 16 aulas dentro da sala de aula e 4 de 

planejamento. Hoje, são 13, e 7 de planejamento. Isso aí melhorou bastante. A questão de remuneração 

é complicada. Eu acredito que o professor ainda é muito mal remunerado. Precisava valorizar mais, 

não é?  

- Porque se você trabalha igual eu trabalho 60 horas! Eu trabalho 40 aqui (Em Guanambi) e 20 

em Monte Alto. Ao invés de eu fazer esse esforço todinho. Eu ficaria só com 20 e ganharia melhor. 

Planejava melhor, não é? A escola que eu estou trabalhando só são 30 quilômetros (30 km de distância 

de Guanambi), que é no Rancho das Mães. Lá eu não estou na sede, graças a Deus, eu estou mais perto. 

Quando eu fiz o concurso lá, em 2004, eu fiz a opção pra o Rancho das Mães (Zona rural). Pra sede 

deve ser uns 65. (km). 
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2 - O que os professores elegem como elementos de encontrar-se na profissão professor na sua 

caminhada de trabalho na escola?  

 

Objetivo: Apresentar quais elementos são apontados pelos professores que os fazem permanecer 

na profissão a partir de suas condições de trabalho e experiências vividas. 

 

a. Fale-me de suas condições de trabalho atualmente, (como você avalia essas condições de 
trabalho...) como isso interfere em sua vida cotidiana na escola, junto às disciplinas que leciona... 
de que maneira (positiva e negativa)? 

 

- Tem as positivas, não é? Que eu já mencionei, pelo progresso. Pelo fruto do trabalho da 

gente. Quando a gente vê um aluno que aprendeu e levou essa aprendizagem pra favorecer a vida 

dele, não é? A qualidade de vida dele. Isso aí é um ponto positivo.  

- O negativo é que as salas são superlotadas. Aluno não respeita, não para pra ouvir. Então, o 

esforço é muito grande pra gente manter, pra gente dominar. A questão de fazer com que eles escutam 

a gente, não é? Hoje, a adolescência está assim, sabe? Eu não sei se... não sei! Banalizou a situação. Sei 

que... os alunos, hoje, eles não param pra ouvir, eles preferem mais está de lado conversando com os 

colegas na hora da explicação, do que... Param, são uns poucos, que... sabe, eu sou nojenta pra isso. Ou 

o aluno cala pra eu escutar ou eu calo. Eu não falo, não explico se eles estiverem conversando. Eu sinto 

incomodada com isso. Eu estava na 8ª série (9º ano), ou eu falo ou eu vou ouvir isso, entendeu? Então, 

a partir disso aí, eles param um pouco. Também, a concentração deles é muito pequena, não é? Não 

sei se é por causa da evolução que está aí, mas, é difícil nessa condição!  

- E o negativo é a pressão da superlotação de sala, não é? Ás vezes a gente precisa de 

materiais. Não encontramos. E, as salas quentes, muito quentes. O ventilador faz um barulho 

estrondoso, que acaba deixando a gente mais doida. 

- Nas 8ª (ou 9º ano) 42 (alunos). Tem uma com 44 e outra com 43 (alunos). Muito aluno. E aí, a 

zuada do ventilador, o calor, incomoda, E se eles conversam também incomodam. Então, tudo isso é 

um ponto negativo pra a aprendizagem. Não é? 

 

b. Das experiências vividas, quais as que você destacaria como momentos importantes no 
“encontrar-se” na profissão professor? Por quê? 

 

– Olha! O que eu acho importante é quando vejo aquele aluno, que ele não tem uma condição 

econômica, que eu também passei por isso. Não tem uma condição econômica boa. Ele está 

interessado pra aprender, sabe? Enquanto que tem tantos que tem lá, tem tudo, de bom e do melhor, e 

que não interessam. E aquele que vem lá da zona rural, e, às vezes, vem até sem tomar café.  Levanta 

cedo, está num sofrimento, está lá interessado para aprender, ele sabe. Sabe... É... fazer perguntas pra 

o professor. A gente percebe que ele leu em casa, que ele tira dúvidas, que ele está querendo aprender. 

Isso eu fico muito é... gratificada com isso aí. Que eu vejo que aquele que precisa está mesmo se 

esforçando para aprender. Enquanto que muitos têm tudo de bom e não valoriza. 

 

c. Como e quando você se percebeu em sua profissão? (O que você destacaria como importante?) 
  

– Eu me percebi na profissão, eu vi que o que estava sendo discutido em sala de aula, o que 

estava sendo trabalhado em sala de aula estava sendo usado na vida do aluno, entendeu? Quando a 

gente ensina, por exemplo, a questão da alimentação. - Ah, professora! É mesmo! A gente fez, deu 

certo em casa! Por exemplo, as vitaminas tem que usar pra saúde. E... tudo que a gente usa e trabalha 

em sala de aula, se eles levarem para a vida deles. Isso aí, é... Isso aí deixa a gente satisfeita com a 

profissão. A gente fala: está dando certo, não é? Porque a aprendizagem em quatro paredes não é só 
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saber ler e escrever. É utilizar o que está sendo explicado pra vida. Então, eu lembrando, na minha 

profissão, quando eu vejo dando certo. O que eu trabalhei em sala de aula é pra vida deles, não é? Eles 

comentam o que fizeram, que a gente vê também. É, houve progresso, não é? Igual à coleta nos 

bairros. Ás vezes, a gente conscientiza, a gente vê que naquele local não tem mais o lixo que tinha. 

Então isso aí, eu acho que é de suma importância, que a gente encontra na profissão, que dá certo o 

que a gente trabalha em sala pra vida do dia a dia, do cotidiano. 

 

3 – A quais condições de trabalho que estão submetidos tais professores? 

 

Objetivo: Apresentar as condições de trabalho dos professores de ciências, dos anos finais (6º ao 9º 

ano), do ensino fundamental, das escolas públicas, do município de Guanambi – BA, a partir das 

histórias contadas por eles. 

 

a. Analisando hoje sobre a história da profissão professor, entendendo-a como campo de trabalho, 
o que você falaria sobre suas condições de trabalho? 
 

- Eu entendi essa questão, entendi assim, de quando eu comecei trabalhando, não é? As 

condições que tive, até hoje. Olha! Hoje eu já estou estabilizada, mas no início eu sofri bastante. Eu 

dava aula na zona rural. Ás vezes, eu não achava (transporte) eu ia no ônibus da Novo Horizonte, às 

seis e meia da manhã e ficava até três e meia da tarde, esperando o ônibus voltar de Bom Jesus da 

Lapa. Então, eu trabalhava apenas 20 horas e ficava 40 horas empatada, não é? E cansava muito. 

Inclusive eu tive problemas familiares por causa disso aí. E, levei essa situação, assim, com muito 

carinho. Mas eu ficava com pena de deixar meus alunos. Eu trabalhei três anos, nessa situação. Não 

tinha transporte pra voltar. Então, eu tinha que esperar o ônibus voltar de Bom Jesus da Lapa. Porque, 

era muito difícil.  

- Eu trabalhava no Bom Jardim (Escola da Zona rural). Naquela época, pra passar um carro, 

voltando pra Guanambi era muito difícil! Então, eu, lá, era de sete e meia até onze e meia. Então, eu 

ficava de onze e meia até três e meia da tarde. Ás 15:30 com fome. Ás vezes minha água acabava e a 

água de lá era de poço artesiano.  

- Eu tive infecção urinária. Inclusive eu estava grávida, perdi também, por causa dessa 

situação. Eu sofri muito, mas graças a Deus hoje eu estou estabilizada. Trabalho em uma escola perto 

de casa. Inclusive eu fui removida por causa dessa situação. Um dia eu cheguei na Secretaria e aí, eu 

fui conversar com Sandra (Secretária Municipal de Educação, daquela época), que tive o aborto, não é? Eu 

estava com o feto morto pra eu tirar. Aí eu conversando com ela, falando dessa situação, que eu 

chegava lá, e tal, que eu chegava antes das sete e meia, começava a aula às sete e meia até às onze e 

meia.  

- A gente dava aula de onze e meia até três e meia da tarde, não achava transporte. E, por 

conta disso, eu estava entregando um atestado para fazer uma curetagem que eu tinha perdido o bebê, 

e tal. Então, por causa disso e, também porque eu tinha passado em outro vestibular para eu estudar a 

noite. Ela me transferiu para aqui, mas eu sofri muito antes disso.  

- Porque, olha, eu fiz o primeiro vestibular para as matérias pedagógicas iniciais, não é? De 

Pedagogia. Aí depois, sei lá, eu não gostei muito não. Eu queria trabalhar no colégio.  Aí eu fiz outro 

para as matérias pedagógicas do ensino fundamental II. Naquela época era diferente, não é? E depois 

que eu fui fazer Biologia. Então, pra gente ensinar no colégio era à noite, e as iniciais eram durante o 

dia. Aí eu só fiz dois semestres, da inicial. Depois eu fiz as matérias pedagógicas do ensino 

fundamental II, que era pra ensinar de 5ª a 8ª série, na UNEB. A pedagogia que eu estava fazendo era 

para ensinar de 1ª a 4ª série. Eu saia catando disciplina em todas as salas, foi bom. 
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b. Quais mudanças podem ser percebidas ao longo de sua jornada como professor/a de ciências da 
Educação Básica no que diz respeito às suas condições de trabalho? 

 

- Sobre essas mudanças, não é? Entre elas, os cursos que a gente faz, não é? Depois de 

Pedagogia, fiz Biologia, fiz quatro pós-graduações. A questão do material também evoluiu muito. 

Porque antes, a gente trabalhava com retroprojetor, hoje a gente trabalha com data show, hoje a gente 

trabalha com pendrive. Hoje a gente manda os trabalhos por MSN. Então, o aluno também tem acesso. 

Então, foi uma evolução muito grande, de lá pra cá. 

 

c. Como você avalia esse campo de trabalho e as condições dispostas atualmente para o professor? 
 

- Hoje pra trabalhar, eu avalio que houve uma facilidade na forma de trabalhar, na forma de 
aprender, dos alunos aprenderem, Porque, olha, quando você tem um material que facilita, não é? 
Para o professor e para o aluno, então, a aprendizagem melhora também, não é? A questão do 
microscópio pra gente usar, é... o face (facebook), o MSN, é... o data show, com apresentação de 
projetos. Eu acredito que, além disso, houve uma evolução na questão do material e na forma do 
aluno aprender também, não é? Houve assim, facilitou o trabalho do professor de um modo geral, não 
é? Se bem que é muito relativo também, porque hoje a tecnologia existe, e tem professor que não sabe 
mexer, não é? (risos). Tem hora que eu levo uma surra, de vez em quando, nas tecnologias, mexendo 
com o computador. (risos).  

- Ás vezes quando a gente vai fazer slides, quando a gente quer fazer uma coisa diferente, 
assim. Mas é bom que aprende. Tudo é aprendizagem. A maioria (dos alunos) tem seu computador. E 
a questão dos celulares, com androide, eles na hora, se for pra pesquisar alguma coisa, eles já pagam 
àquela internet, não é? Acho que é um real por dia, não sei... Eu sei que é tudo fácil pra eles. Assim, a 
maioria tem, pode perguntar algum aluno que não tem o celular com androide. Quando não têm, eles 
vão pra casa do colega que tem, eles fazem o trabalho em equipe, mas todo mundo está sabendo 
mexer, não é? Então é fácil pra eles.   

 

d. O que poderia apontar como meios de qualificar a história da profissão professor de Ciências da 
Educação Básica – anos finais?   
 

- Então, eu aponto o aprimoramento, que o professor precisa está sempre buscando, precisa 
está sempre estudando, procurando cursos bons, aprimorando, aperfeiçoando. É... para a inovação, 
evolução da profissão e da aprendizagem dos alunos, não é? A questão de aprimorar e aperfeiçoar é 
eficaz na profissão nossa. Que o professor que não corre atrás de estudar, que não faz curso, que não 
está atualizado, que... Então, na hora que ele chega na sala ele passa vexame. 
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Apêndice L - Entrevista transcrita com a profa. Costa 
 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Departamento de Ciências Biológicas 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica 
e Formação de Professores – PPG.ECFP 

Jequié - Bahia 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA TEMÁTICA 
 
Título do Projeto de Pesquisa: HISTÓRIA DE VIDA FORMATIVA E PROFISSIONAL DE 
PROFESSORES LICENCIADOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA CIDADE DE GUANAMBI – 
BAHIA 
  

CABEÇALHO 

 

Orientanda: Maria Soares da Silva Teixeira 

Orientadora: Talamira Taita Rodrigues Brito 

Entrevistada:  Costa (PC) 

Data de entrevista: 21.07.2014. 

Horário: 08h30min às 9:05 

Idade: 51 anos 

Tempo na profissão: 27 anos 

 

DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA 

 

Desdobramento maior da pesquisa - Delinear a vida formativa e profissional dos professores 

licenciados em Ciências Biológicas, dos anos finais (6º ao 9º ano), do ensino fundamental, das escolas 

públicas, do município de Guanambi – BA, como meio de apropriar e divulgar a pesquisa das 

histórias de uma categoria de trabalho docente. 

 

1 - Como os professores licenciados em Ciências Biológicas, dos anos finais (6º ao 9º ano) do ensino 

fundamental, das escolas públicas do município de Guanambi/BA se forjam na profissão a partir 

de suas bases formativas e de trabalho? 

 

Objetivo: Conhecer como os professores dos anos finais (6º ao 9º ano), do ensino fundamental, da 

Educação Básica, se reconhecem na profissão professor a partir de suas experiências formativas e de 

trabalho. 

 

a) Das experiências formativas 

 

a. Como foi sua vida escolar de formação para a profissão professor? 
 

- Bom, minha vida escolar, ela começou no município de Tanque Novo, onde eu fiz a 1ª série, 

2ª, 3ª e 4ª e, as duas séries iniciais do colégio. Antigamente era o Colegial. Por motivos pessoais a 

minha família mudou-se de Tanque Novo para Guanambi, onde continuei os meus estudos. Cheguei 

aqui no ano de 1976 para 77 e comecei a estudar no colégio Estadual Luiz Viana Filho, onde fui até o 3º 

ano do magistério. Após concluir o magistério, eu fiz um curso, hoje extinto, não é? Os Estudos 

Adicionais de Ciências, por sempre gostar da disciplina de Ciências. E tive como inspiração as minhas 

professoras de Ciências. Então, por isso esse meu gostar, a minha paixão por Ciências!. Lembro de 
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Dona Zélia em Tanque Novo. Aqui em Guanambi, [...] se eu me lembro de alguma... Tem tanto tempo! 

(risos) mas lembro de Helena Amaral, foi professora, Dona Dáurea, também foi professora de 

Ciências.  

- Depois do Adicional eu fiquei um tempo sem estudar, até que resolvi prestar o vestibular, já 

atuando como professora, no curso de Pedagogia, aqui na UNEB. Fiz o curso, logo em seguida, Fiquei 

uns dois anos parada. E aí veio a necessidade de fazer o meu curso de Biologia, por conta da... da 

exigência da Lei, não é? Eu fiz..., o Adicional já não estava mais contemplando, e aí eu fiz Biologia na 

FTC. Tínhamos aulas duas vezes por semana. Conclui esse curso no ano de 2008. Essa foi a minha 

trajetória.  

- E sempre realizando cursos. Porque o professor, ele nunca deve parar! No município de 

Guanambi, eu entrei no ano de 1998. Esqueci de falar, depois eu fiz uma pós em Psicologia da 

Educação e da Aprendizagem. E outra em Gestão Escolar, porque estava atuando como diretora. Fui 

diretora por quatro mandatos. E aí resolvi fazer uma pós nessa área. Fui diretora da Escola Municipal 

Anísio Cotrim Fernandes, situada no distrito de Morrinhos. Lá foram três mandatos. E, a convite da 

Gestão Pública Municipal, exerci a função de diretora do Getúlio Vargas, na transição de Estado para 

o município. 

 

b. Quais as lembranças mais marcantes que trazem aspectos importantes sobre sua formação para 
ser professora? 
 

- Olha! As lembranças foi no sentido assim, a dedicação dos meus professores, não é? E aí 

peguei esse amor por essa profissão. [...] tendo como incentivo à vivência com os meus professores. 

 

c. O quê de sua formação você julga mais importante para sua vida como professora? Por quê? 
  

-  Eu acredito que seja, assim, está sempre buscando, não é? A gente tem que está sempre 

aprimorando, porque nós lidamos com seres humanos. Então, é a profissão que você tem que está 

sempre inovando. Eu acho que isso é o que me marca mais. Eu não paro! Então eu estou sempre 

buscando novidades! Eu estou levando pra minha atuação! 

 

b) Das experiências de trabalho 

 

a. Como tem sido a vida de professores de ciências nas escolas de Educação Básica? 
 

- Olha, nossa relação é muito boa! Assim, acontece uma troca de experiências muito grande. 

Não só da nossa área, mas também com as demais, não é? A gente costuma fazer um trabalho 

interdisciplinar. Mais, onde eu tenho mais ligação são com os professores de Ciências. Nosso 

planejamento, aqui no Rômulo Almeida acontece toda a sexta-feira. A gente senta, a gente discute, 

troca experiências. Aqui no Rômulo eu estou lotada desde 2011, mas comecei a atuar em 2013. No 

município, desde 98. Eu fiz o concurso porque eu tinha o Adicional de Ciências.  

 

b. Quais motivos levaram à escolha da sua profissão de professor? 
 

- Eu sempre gostei muito dessa profissão. E motivada pela atuação dos meus professores, 

principalmente de minha professora da 1ª série, que era a professora Maria Carneiro, lá de Tanque 

Novo. Chamava tia Lia, (1ª série) do ensino fundamental. Aquele jeito meigo, aquele jeito assim, de 

tratar as crianças, com tanto carinho, e eu me apaixonei. Eu sei que é difícil, é uma profissão difícil, 

mas me apaixonei por causa do trabalho da minha professora! Já queria ser professora, não queria ser 

outra coisa! 
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c) Como, quando foi sua primeira experiência como professora? 
 

- Foi no Estado de Rondônia, no ano de 1985.  Essa escola da zona rural, Escola Municipal 

Guilherme de Almeida. Lá em Rondônia, quando eu mudei de Guanambi pra Rondônia... Em 85. E aí, 

meu esposo, ele comprou um terreno, um sítio, num, num município chamado Ouro Preto do Oeste. 

E, quando fui conhecer esse terreno, eu percebi que tinham muitas crianças e, que não havia nenhuma 

escola nesse local, então eu resolvi, não é? Investi nisso ai. Fui, conversei com os pais. Na época, eu fiz 

uma lista com 56 alunos, prováveis alunos. Fui até a Secretaria Municipal de Ouro Preto do Oeste, 

levei essa lista com assinatura dos pais, e fui contratada imediatamente. E aí, com a ajuda dos pais 

construímos uma escola, pau a pique, Eles fizeram a escola, os bancos, E aí eu comecei trabalhando 

um turno só. 56 meninos. Numa sala só. Todas as séries, multisseriadas. É, numa sala só. Todas as 

séries, multisseriadas. É... Então,... Diferentes faixa etárias, só que (os alunos) variava de 7 a 14, 15 

anos.  

- Eu fui até o Secretário, conversei, e ele me autorizou a desmembrar. Eu fiquei com 1ª e 2ª 

série no turno matutino, 3ª e 4ª no turno vespertino. Como lá em Rondônia trabalhava, naquela época, 

mais professores leigos, Então eles acharam, assim, de acordo com a minha formação, seria um 

desperdício eu está trabalhando na zona rural. Olha a mentalidade das pessoas!  

- E aí me transferiram da zona rural. Eu trabalhei lá 8 meses, na escola chamada Escola 

Guilherme de Almeida. Fui transferida para Mirante da Serra. Onde eu fiquei um ano. Aí prestei 

concurso para o estado de Rondônia. Passei e fiquei até o ano de 1990, maio de 1990, quando retornei 

pra Guanambi.  

- Eu retornei assim, por uma fatalidade que aconteceu na minha família, Infelizmente eu perdi 

meu esposo. E, eu com dois filhos pequenos. Um de 7 e outro de 8. Eu achei inviável continuar. 

Devido assim... Foi uma tragédia, meu esposo foi assassinado! Então não tinha como eu permanecer 

lá. Aí eu abandonei tudo e retornei pra minha terra. Lá era de 1ª a 4 ª série (Rondônia). É que lá eu 

comecei no município, prestei concurso e fiquei só no estado. Também de 1ª a 4ª série.  

- Aqui em Guanambi, foi que eu cheguei, fui fazer o curso de aquela época, ainda tinha o 

Adicional. Fiz Adicional de Ciências. Logo que eu terminei o adicional, apareceu um concurso da 

prefeitura. Eu prestei concurso, foi quando eu ingressei... Eu ingressei em 1998. Aí eu já comecei com 

Ciências. 

 

d) Quais as experiências vivenciadas como professora, em sua trajetória profissional que foram 
mais marcantes? 

 

- Olha! O que eu considerei mais marcante foi quando... eu comecei a fazer a minha 

especialização, o meu curso de Biologia. E, que aí a gente começou a trabalhar as didáticas, 

metodologias. A trabalhar mesmo, porque, então, eu era uma pedagoga atuando na disciplina de 

Ciências. Não tinha assim, aquela bagagem. Então, o que me marcou mesmo foi a pós, o curso de 

Biologia. Sempre ensinei, mas só com o curso de Adicional em Ciências, do 6º ao 9º ano. Agora, 

geralmente, eu pegava mais, era o 8º, que hoje é 8º e 9º ano, não é? Mas que, naquela época, era 7ª e 8ª 

série. Sempre me identifiquei mais com essas duas séries. Até hoje continuo! (risos). 

 

e) Em sua experiência de trabalho, como vem sendo delineada a profissão de professor a partir de 
suas experiências com seus pares? 
 

- Muito boa! A gente, aqui no Rômulo, eu sempre me dei bem assim, com as minhas colegas 

de trabalho. Eu sempre, que eu tenho dúvidas, eu não tenho vergonha de correr atrás, de tirar as 

dúvidas. E o nosso grupo de, falando assim, de Ciências, o município de Guanambi tem um grupo 

assim, muito bom, muito unido! E não é diferente aqui no Rômulo com relação às outras disciplinas.  
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(Apoio do coordenador?) - Olha, a gente tinha, não é! até 2012. Se não me engano 2012. Nós 

tínhamos os planejamentos lá no CETEP. E, nós tínhamos. Cada disciplina tinha o seu coordenador. 

E... esse planejamento foi suspenso, e hoje ele é feito na escola, sem o acompanhamento. Não são todas 

as escolas de Guanambi que têm o coordenador pedagógico. Esse ano (2014), de dois meses pra cá, nós 

estamos contando com o trabalho de uma... Não diria assim, uma coordenadora, mas alguém que 

pode assim, nos auxiliar, em termo de tá buscando material pra gente, mas coordenador mesmo nós 

não temos. É Nelma Frota, que está aqui nos acompanhando. Ela é professora. Como ela apresentou 

um problema de saúde, ela foi impossibilitada de continuar em sala de aula. E... ela já trabalhou como 

coordenadora, tanto aqui no município de Guanambi, quanto no município de Pindaí, no distrito de 

Guirapá. É uma pessoa assim, que tem muita experiência e que tem nos ajudado muito! 

 

f) Qual a imagem construída da profissão professor, a partir de sua experiência de vida 
profissional? 

  

- É uma profissão assim, infelizmente é... não é valorizada como deveria. É... com o passar do 

tempo, não só os governantes, mas, os alunos também, não estão tendo mais aquela valorização que 

nós, na nossa época, a gente tinha com os nossos professores. Então, está sendo uma profissão, está 

sendo assim, desgastada, vem desgastando com o tempo.  

- Oh! Com relação aos governantes, o apoio é de cursos, a valorização com relação a salários. 

Nossa profissão, a gente estuda tão assim, quanto às outras profissões. Só que a inversão de salário 

nosso é bem menor. Então, não tem essa valorização salarial. E, com relação aos alunos, hoje, a relação 

aluno e professor é bem diferente. Eu, graças a Deus, nunca tive problemas com aluno, mas eu sei 

que... o respeito já não é mais o mesmo. A indisciplina, hoje, tomou conta das escolas. Eu acho, sei lá! 

O adolescente, no meu caso que trabalho com adolescente, são tantas novidades que têm! E, a escola, 

ela está ficando assim, como eu disse, não é? Os governantes não se preocupam tanto com a escola. 

Então, a escola não é atrativa mais pra o aluno. 

- Tem aluno que, que... tem acesso à mídia. Ele tem acesso às coisas muito fácil. Na escola, o 

que nós temos aqui? Nós quase não temos materiais, não é? Então, é difícil trabalhar hoje. Ah! Falta 

muita coisa! Por exemplo, esse ambiente que nós estamos aqui é uma biblioteca improvisada. Nós não 

temos aqui na nossa escola o laboratório de Ciências! Nós não temos! Isso é atrativo! Se nós tivéssemos 

essas possibilidades seria..., eu acho que a escola seria mais atrativa pra o aluno. É, recursos 

tecnológicos! O que nós temos aqui é, é... o data show, é o que nós contamos pra levar para sala, dar 

uma aula diferente!  

- Ainda bem, que na nossa disciplina, a gente tem. O meio ambiente ai a nosso favor, não é? A 

gente quer dar uma aula diferente, é só tirar o menino de dentro da sala de aula, levar lá pra fora, a 

gente consegue fazer esse trabalho. 

- 90 % da clientela do Rômulo Almeida é da zona rural. No nosso caso aqui, no nosso caso 

específico, é... a indisciplina ainda não está atrapalhando o nosso trabalho. Porque são meninos que 

tem uma outra formação. São meninos assim, que tem outra criação. Tem muito respeito ainda por a 

gente, mas, eu já trabalhei em escola bem complicada, aqui dentro de Guanambi. 

 

2 - O que os professores elegem como elementos de encontrar-se na profissão professor na sua 

caminhada de trabalho na escola?  

 

Objetivo: Apresentar quais elementos são apontados pelos professores que os fazem permanecer 

na profissão a partir de suas condições de trabalho e experiências vividas. 
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a. Fale-me de suas condições de trabalho atualmente, (como você avalia essas condições de 
trabalho...) como isso interfere em sua vida cotidiana na escola, junto às disciplinas que leciona... 
de que maneira (positiva e negativa)? 
 

- É como eu disse anteriormente, não é! Nós não temos, em se tratando de recursos 

tecnológicos, ainda faltam muito! É..., a escola ainda não tem esses recursos, nós não temos um 

laboratório de informática. Nós não temos uma biblioteca equipada, para ser utilizada por nossos 

alunos. A gente sabe que uma escola, não é! Com uma biblioteca ajuda muito, um laboratório, no caso 

de ciências, um laboratório de ciências ajuda. Nós aqui não temos um microscópio para a gente usar. 

A gente tem que correr atrás, pegar emprestado. Então, ainda falta muita coisa! 

(Tem data show?) - A gente faz, assim, uma... Nós temos 16 turmas. A gente tem um esquema 

de reserva. E aí, a gente reserva, nós temos um data show e, um outro aparelho, é tipo um data show. 

Aqui tem 980 (alunos), se eu não me engano. É por aí! São 8 (turmas de ciências). Aqui funciona a 

educação infantil. De 1ª a 4ª série, que é o segmento 1. E o segmento 2, do 6º ao 9º ano. É... do material 

que eu acho, é importante, não é! Não é que vai substituir o trabalho do professor, mas é um aliado. 

Pra gente fazer um bom trabalho, a gente tem que ter esses recursos! 

(Há falta de recursos nas aulas de ciências?) - A gente dá um jeito, a gente.  Faz pesquisa, a gente 

traz é... é... Revistas, livros pra está pesquisando. Outra... Falar em livros, esse ano mesmo, a gente está 

enfrentando um problema muito sério. Infelizmente, as nossas turmas, nós não recebemos livros de 

Ciências. Eu estou trabalhando com livros do ano passado. Que foi... Esse ano, são livros novos, não é? 

Foram adotados livros novos, mas nós não recebemos. Então, como é que eu estou trabalhando: é... 

Um livro pra cada dois alunos. Aí eu explico o conteúdo, levo os vídeos. Após esses vídeos, eles fazem 

as atividades em dupla, porque nós não temos livros!  

(Pesquisas com alunos da Zona rural, como fazem?) - Nós temos um laboratório de informática, e 

alguns, trabalham em grupos. Tira um, dois em grupo pra fazer esse trabalho. E, alguns também têm 

internet em casa. Mesmo morando na zona rural, alguns têm.  

Ponto negativo. - É positiva no caso dos recursos que nós não temos. É..., acaba atrapalhando, 

não é? Não é um ponto positivo, é negativo! 

Ponto positivo. - O ponto positivo, eu acredito que seja assim, o desempenho dos professores. 

Nós temos uma equipe muito boa, que está sempre buscando novos conhecimentos, aperfeiçoando, 

cada um na sua disciplina. Então, a interação entre os docentes. Então, é o ponto positivo que eu vejo. 

É o professor, ele não ficar parado. Ele está sempre buscando, mesmo quando falta os recursos que 

nós deveríamos ter, mas o professor, ele não para. Ele está sempre inovando. Não é porque nós não 

temos recursos tecnológicos que a gente vai deixar de dar uma boa aula! A gente consegue fazer esse 

trabalho! 

 

b. Das experiências vividas, quais as que você destacaria como momentos importantes no 
“encontrar-se” na profissão professor? Por quê? 
 

- Olha, é..., é durante esse tempo quando eu disse que não tem a valorização do profissional, 

mas eu quero ressaltar, assim, que o governo também, ele não valoriza muito o profissional, mas tem 

disponibilizado alguns recursos, não é? Programas novos que vem sendo criado. É,... é... pensando no 

bem estar, no desenvolvimento dos nossos alunos. Aqui no nosso município, nós temos o Mais 

Educação, que já é um avanço, onde o aluno, aqui na nossa escola, eles passam aqui em tempo 

integral. Alguns alunos da zona rural vêm pra cá, fica o dia todo na escola. Então a gente já trabalha 

de forma integral. E tem muitos recursos que, que... a escola vem buscando, não é? Para atender esses 

alunos. 

(Os alunos vem de quê?) - Tem o transporte escolar, que na nossa época não tinha. Hoje tem o 

transporte escolar, não é? Que a prefeitura, que mantém esse transporte. Então, os alunos eles são 
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pegos na sua residência, vêm pra escola. Passa, a merenda escolar também, que eu considero assim, 

um avanço, na minha época não tinha! Já é um avanço também! Acho que é só! 

 

c. Como e quando você se percebeu em sua profissão? (O que você destacaria como importante?) 

  

- Olha, assim, o que eu acho mais importante na minha profissão é quando você vê o 

desenvolvimento, que você lida com seres humanos. E, que você vê o desenvolvimento dos seus 

alunos, o crescimento. Quando você encontra com ex-alunos, que você conversa, e aí, um está fazendo 

direito, outro está concluindo medicina. Então você sente, não é! É..., é, lisonjeada, é... Pedagogia... É 

administração (Cursos que os ex-alunos estão cursando/concluindo).  Pra mim foi assim, uma 

satisfação tão grande, quando há uns três anos atrás, quando chegou na minha residência um convite 

de um ex-aluno, lá da região de Morrinhos. O que me deixou mais feliz ainda, por ser assim, de 

família humilde, e ele está concluindo o curso de medicina não é? Uma..., uma universidade pública. 

Então, eu fiquei muito satisfeita. Então, o que faz a gente acreditar ainda na nossa profissão, de não 

abrir mão dela, são essas coisas que acontecem. Que é muito gratificante! 

 

3 – A quais condições de trabalho que estão submetidos tais professores? 

 

Objetivo: Apresentar as condições de trabalho dos professores de ciências, dos anos finais (6º ao 9º 

ano), do ensino fundamental, das escolas públicas, do município de Guanambi – BA, a partir das 

histórias contadas por eles. 

 

a. Analisando hoje sobre a história da profissão professor, entendendo-a como campo de trabalho, 
o que você falaria sobre suas condições de trabalho? 
 

- É como já... Eu até, eu já até respondi essa questão, não é? Que faltam alguns recursos na 

nossa escola, não só na minha, mas a gente tem contato com os outros professores de Ciências. Ainda 

faltam, como eu falei, um laboratório, que nos ajudaria muito, uma biblioteca equipada, com livros da 

nossa área. Não só para o professor de ciências, mas também, pra os outros professores. Falta, assim, 

ainda falta... Melhorou bastante, melhorou. A gente for comparar com anos aí atrás, melhorou muito, 

mas ainda faltam destinar mais recursos para a melhoria das escolas, pra atender tanto o aluno, 

quanto o professor nas suas condições de trabalho. 

 

b. Quais mudanças podem ser percebidas ao longo de sua jornada como professor/a de ciências da 
Educação Básica no que diz respeito às suas condições de trabalho? 
 

- É como eu disse, não é? Pra quem começou trabalhando numa escola de pau a pique, e hoje 

está aqui nessa escola. Então houve um avanço, não é? Mudou muito, a estrutura da escola, nós temos. 

Hoje, a estrutura, é uma escola boa, ainda tem muita coisa pra ser feito aqui na nossa escola, mas 

mudou. É, o aluno, hoje, ele tem aqui um laboratório de informática. Ele é atendido com o trabalho do 

transporte escolar, merenda escolar, acesso a internet.  

- As escolas são acessíveis, não é? A questão da acessibilidade. Nós temos aqui na nossa escola 

o atendimento, pra crianças especiais. Temos dois alunos com deficiência visual, que algum tempo 

atrás, esses alunos, eles, tinham que ficar em suas casas, porque não tinham condições de estudar. 

Hoje não, hoje houve esse avanço. Nós temos aqui uma professora que trabalha exclusivamente, 

atendendo esses alunos com essas necessidades. Então, houve avanço, mas precisa melhorar, mais 

ainda. (risos).  

- Eu sempre bato na tecla, não é? Puxando sardinha pro meu prato. (risos). Eu quero uma 

biblioteca equipada, um laboratório de Ciências, com tudo o que a gente tem direito. Pra gente fazer 
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um trabalho cada vez melhor, não é? Cursos. Aparelhos, microscópio, é... produto pra gente usar nas 

nossas experiências.  

- Ano passado eu recebi aqui, dois estagiários do Instituto Federal, eu estava trabalhando o 

conteúdo misturas, substâncias e misturas. Como a gente aqui, a gente tem que está improvisando. 

Não é porque a gente não tem que a gente não faz não, a gente faz! Mas se a gente tivesse tudo num 

laboratório, montadinho pra você trazer o seu aluno, fazer aqui as experiências, seria bem mais 

interessante. Eu vi assim, que quando eu recebi os estagiários, eles trouxeram de lá soluções, nós 

realizamos experiências. Foi muito gratificante. Nesse sentido, que eu estou sempre batendo na tecla 

que precisa melhorar. 

 

c. Como você avalia esse campo de trabalho e as condições dispostas atualmente para o professor? 
 

- Bom, como eu havia dito anteriormente, todos esses anos, atuando como professora de 

ciências, eu tenho percebido que ao longo dos anos, é... vem acontecendo mudanças significativas. 

Ainda não é o que nós professores desejamos, porque, quando se fala em espaço físico da escola, hoje, 

nós já temos uma escola bem mais preparada do que nós tínhamos há alguns anos atrás, mas ainda 

falta muito. Falta investimento em equipamentos para favorecer o nosso trabalho. Quando eu digo na 

formação do professor. É... aqui no nosso município em Guanambi, todos os professores de ciências já 

são formados, já são licenciados na área específica. Mas ainda falta mais investimento para que 

possamos fazer o mestrado ou algo mais. E o que está faltando mesmo é com relação à valorização da 

nossa profissão, porque eu acredito que o magistério, ele tem que ser mais valorizado. É..., a maioria 

dos professores, em conversa em off, nós estávamos conversando, trabalha porque tem é... Porque tem 

o dom, tem aquela vontade, o desejo, mas precisamos também, não é? Da nossa valorização salarial, e 

isso não vem acontecendo adequadamente.  

- O governo precisa valorizar mais o professor, pagar melhor, para que com esse salário, nós 

possamos ter um salário digno, para mantermos as nossas famílias. Como nós sabemos, muitos 

professores, professoras são chefes de família. E, fazer também um investimento na nossa formação. 

Ás vezes, a gente tem vontade de fazer um curso, mas por falta de condições financeiras a gente acaba 

deixando de lado. Quando acontece um curso que é oferecido pela Secretaria Municipal, é..., às vezes 

esse curso tem vagas limitadas, então não atinge todos os professores. Ao passo que, se tivéssemos 

condições, mesmo assim, a gente poderia está investindo na nossa formação. Como eu te disse, não é? 

Fizemos a graduação, fomos graduados em Biologia, mas a gente tem vontade de continuar 

estudando, E por falta de recursos, às vezes, a gente fica, é, parada, sem condições de seguir adiante.  

- Olha, a nossa graduação, a minha, por exemplo, eu fiz, foi uma parceria do governo 

municipal com a Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC. Não sei como que se deu isso aí, mas foi 

uma parceria, onde a prefeitura pagava metade. Foi um curso pago, pagava (A prefeitura) metade e o 

professor arcava com o restante. Depois veio a Plataforma Freire, que eu tenho colegas que hoje já faz, 

não é? A graduação, eles estão até concluindo pela Plataforma Freire, onde além de está cursando em 

uma Universidade Pública, ainda recebe uma bolsa, que auxilia no transporte, no deslocamento para 

outras localidades. Mas no meu caso, houve essa parceria entre prefeitura e faculdade.  

- Eu fiz duas pós. É... uma foi com recursos próprios e a outra como eu estava, é... na gestão de 

uma escola, então eu fiz uma pós em gestão escolar, oferecida pela Escola de Gestores. É, isso junto 

com a UFBA. 

- É a questão de salário mesmo, que eu acho que o salário é pouco, comparando com outras 

profissões, não é? No mesmo período, como se fala, exemplo, um advogado, por exemplo, o período 

que um professor passa na universidade é o mesmo que um advogado passa. E, em termo financeiro 

não é a mesma coisa. A gente sabe que não é, e têm tantas outras profissões, o professor é um dos que 

ganha menos. Então, deveria ter um olhar melhor para essas profissões.  
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(Quantas horas aula em sala de aula?) - 13 horas aulas. Já foi um avanço, não é? Seguindo aí a lei. 

Antes eram 16 horas aula. Então, hoje, nos trabalhados 13 horas aula em sala de aula, e temos ainda o 

planejamento que acontece dentro do nosso horário de trabalho. Complementa, no meu caso, sou 

professora de 40 horas semanais, onde eu passo 14 horas, não é? No planejamento. Outra coisa que 

aconteceu no nosso município, que eu acho que foi assim, a gente deixou de ganhar com isso, por que, 

porque nós tínhamos é, semanalmente um planejamento, é, no CETEP - Centro de Treinamento 

Pedagógico, onde esses planejamentos aconteciam por disciplina. Então, era onde a gente encontrava 

é,... com os professores de ciências. A gente trocava experiências, e isso é muito bom. Isso é uma 

qualificação a mais. Quando você senta pra estudar com outros colegas, trocar experiências, mesmo 

que no planejamento, isso é um ganho também, é uma valorização. E isso deixou de acontecer, há dois 

anos atrás. Nós não temos mais esse planejamento no CETEP.  

(Salário, quais os incentivos, além do salário base?) - Nós temos o salário base, não é? Nós temos a 

titulação, que de acordo com o plano de carreira do município, a gente atinge um percentual de 20%. 

É, temos o quinquênio, auxílio transporte, que tudo isso aí quando a gente é, outra coisa, quando a 

gente tem que questionar, batalhar, brigar. Porque quando o professor, ele entra no período de 

aposentadoria a gente sabe que o salário, ele cai pra metade. Porque é uma briga que a gente está 

começando a travar por uma previdência própria, que nós não temos. A nossa é o INSS. Já aconteceu 

até algumas reuniões aí do sindicato, com especialistas nessa área, mas, só ficou mesmo nas reuniões, 

e não... é pela conversa que eu já tive com alguns colegas que já chegaram e atingiram o limite de 

trabalho e estão prestes a aposentar, reduz os recursos pela metade. Tanto que nós temos no 

município vários professores já com o tempo de aposentadoria, mas por conta do salário, acaba, não é? 

Continuando trabalhando.  

Plano de saúde? - Não. Nós não temos plano de saúde. O que o professor aqui no município 

tem é um convênio com essas empresas aí, como, por exemplo, a Pai Bahia, a Pai Amorim que, 

descontos que nós temos em exames de laboratório, exames médicos. Mas plano de saúde nós não 

temos. Isso também é um investimento no profissional, não é? A gente vê muito professor doente, sem 

condições de fazer o seu tratamento. A gente sabe que o SUS, quando acontece o tratamento o 

professor já não tem mais do que aproveitar. A demora é demais. 

 

d. O que poderia apontar como meios de qualificar a história da profissão professor de Ciências da 
Educação Básica – anos finais?   
 

- Olha, tem melhorado muito, tem, não é? Houve uma mudança significativa, mas precisa sim, 
está oferecendo novos cursos, não é? Para o professor está sempre qualificando. O professor está 
buscando. A gente sabe, nem todo mundo tem essa preocupação, mas mais incentivo. Aqui, quando a 
gente fala assim, em incentivo, por exemplo, é... não só incentivo financeiro, mas está buscando ajudar 
o professor a se qualificar melhor. Mas no seu caso está fazendo o mestrado, não é? Mas chegar ao 
ponto de fazer o mestrado! A gente não tem esse incentivo. Sei lá! Porque, são poucos professores do 
município buscando se aperfeiçoar com relação ao mestrado, porque, porque faltam condições 
financeiras pra isso, não é? Para sustentar.  
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ANEXOS  

 

Anexo 1 – Decreto 14.710 – Suspende licença para curso de aperfeiçoamento 
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Anexo 2 – Programa Horário Fácil da SEC - Bahia – Programação de horário de 

professor com 26 horas aula em sala de aula 
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Anexo 3 – Quadro 1 – Primeiro Ciclo Ginasial 

 

 

1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série 

 
Português 
Latim 
Francês 
 
Matemática 
 
História Geral 
 
Geografia Geral 
 
Trabalhos  
Manuais 
Desenho 
Canto Orfeônico 

 
Português 
Latim 
Francês 
Inglês 
Matemática 
 
História Geral 
 
Geografia Geral 
 
Trabalhos  
Manuais 
Desenho 
Canto Orfeônico 

 
Português 
Latim 
Francês 
Inglês 
Matemática 
Ciên. Nat. 
 
História Brasil 
 
Geografia Brasil 

 
 
Desenho 
Canto Orfeônico 

 
Português 
Latim 
Francês 
Inglês 
Matemática 
Ciên. Nat. 
 
História Brasil 
 
Geografia Brasil 
 
 
Desenho 
Canto Orfeônico 
 

Fonte: livro Revendo o Ensino de 2º. Grau: Propondo a Formação de Professores, de Pimenta e    
Gonçalves (1992, p. 37-38). 
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ANEXO 4 - Quadro 2 – Segundo Ciclo Colegial 

 

 

 

Curso Clássico Curso Científico 

1ª série 2ª série 3ª série 1ª série 2ª série 3ª série 

 
Português 
Latim 
Grego 
 
 
Espanhol 
Matemática 
 
 
 
História 
Geral 
 
 
Geografia  
Geral 
 
 
 

 
Português 
Latim 
Grego 
 
 
Espanhol 
Matemática 
Física 
Química 
 
História 
Geral 
 
 
Geografia 
Geral 

 
Português 
Latim 
Grego* 
 
 
 
Matemática 
Física 
Química 
Biologia 
 
 
História  
do Brasil 
 
 
Geografia  
do Brasil 
Filosofia 

 
Português 
 
 
Francês 
Inglês 
Espanhol 
Matemática 
Física 
Química 
 
História 
Geral 
 
 
Geografia  
Geral 
 

 
Português 
 
 
Francês 
Inglês 
 
Matemática 
Física 
Química 
Biologia 
História 
Geral 
 
 
Geografia  
Geral 
 
 
 
Desenho 

 
Português 
 
 
 
 
 
Matemática 
Física 
Química 
Biologia 
 
 
História  
do Brasil 
 
 
Geografia  
do Brasil 
Filosofia 
Desenho 

 Optativo, assim como Inglês e Francês. Fonte: livro Revendo o Ensino de 2º. Grau: Propondo 
a Formação de Professores, de Pimenta e Gonçalves. (1992, p. 37-38). 
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ANEXO 5 - Quadro 5 - Número de alunos e de professores da Educação Básica 

(rede municipal), em 2013. 
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ANEXO 6 - Quadro 6 - Número de alunos e de professores da Educação Básica 

(rede estadual) em 2014 
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ANEXO 7 - Quadro 7 - Matrícula inicial de alunos da Educação Básica (redes 

estadual, municipal, federal e privada), em 2013. 

 

 

 

 

ETAPAS REDES  

TOTAL 
Estadual Municipal Federal Privada 

    

Creche --- 334 --- 265 599 

Pré-escola --- 1.427 --- 785 2.212 

Ensino fundamental - 

séries iniciais 

--- 4.845 --- 1.507 6.352 

Ensino fundamental – 

séries finais 

1.049 3.435 --- 685 5.169 

EJA 

Fundamental 1 

--- --- --- --- --- 

EJA 

Fundamental 2 

374 705 --- --- 1.079 

EJA – Médio 985 --- 34 --- 1.019 

Ensino Médio 3.130 -- 312 177 3.619 

Educação profissional 

(Nível técnico) 

110 --- 259 --- 369 

Educação Especial 22 285 10 07 324 

TOTAL 5.670 11.031 615 3.426 20.742 


