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RESUMO 

 

As mudanças no mundo do trabalho, provocadas pela atual configuração do modo 
de produção capitalista e seus impactos sobre a docência tem gerado muitos debates. 
Sobretudo diante do processo de precarização e desqualificação do trabalho do 
professor. Discutir sobre o trabalho docente no ensino superior ultrapassa os 
processos de sala de aula, envolve pensar na relação ensino-pesquisa-extensão. Além 
das três funções, os professores universitários desenvolvem outras atividades como: 
participação em sindicatos, coordenação de colegiado e área, participação em bancas 
e comissões, publicação de trabalhos e participação em eventos. Assim é possível 
perceber a complexidade e a amplitude que envolve o exercício profissional do 
docente no ensino superior. Discutir sobre o trabalho docente dentro de uma lógica 
capitalista de produção, suas condições de trabalho numa perspectiva crítica é algo 
que nos inquieta e nos provoca, mas este foi exatamente o nosso proposito. 
Compreender como os professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
se percebem enquanto trabalhadores – que tipo de trabalhador? Quais aspectos 
podem ser elencados como indicadores do modo de trabalho desse professor? O que 
mudou no decorrer da vida de trabalho desses docentes no processo de 
reorganização da vida acadêmica de professor? Como estão assentadas as condições 
de trabalho para esses professores? São perguntas que foram eleitas como ponto de 
partida da investigação. Esta pesquisa teve como objetivos apresentar a história de 
vida e de profissão construída pelos professores da UESB no cenário das estaduais 
baianas; elencar os formatos de trabalho docente construídos pelas políticas públicas 
para os professores das universidades no decorrer da história da UESB; apresentar as 
condições de trabalho de tais professores e suas atividades mais desenvolvidas na 
trama de sua profissão; além de buscar apresentar as contradições de uma história de 
grupo de trabalhadores. A pesquisa foi de abordagem qualitativa, em relação à 
abordagem metodológica, elegemos a investigação biográfica do tipo história de 
vida, por possibilitar a utilização da memória, da narrativa e sua relação com o 
trabalho docente como práticas de formação e de construção do conhecimento. Para 
produção de dados utilizamos a entrevista por nos permitir uma apropriação da 
oralidade, como forma de expressão, de um registro sobre a história de vida dos 
professores. A analise compreensiva-interpretativa permitiu conhecer o que pensam 
os professores sobre a condição docente, as relações com os pares, a história da 
universidade, o trabalho de cada um, a carreira profissional, e como se veem 
enquanto sujeitos na história. Desta forma, os resultados desta pesquisa apontam 
para a necessidade de políticas que garantam melhores condições de trabalho e 
possibilite o desenvolvimento profissional do docente universitário. 
 
Palavras-chave: Trabalho; Docência; Ensino Superior. 
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ABSTRACT 
 

The changes in the industrialized societies, provoked by the capitalist mode of 
production and its impacts on teaching, have generated many debates. Mainly if it is 
related to the process of precariousness and disqualification of the teacher's practice. 
Discussing teaching method in higher education goes beyond classroom processes, 
involves thinking about the teaching-research-extension relationship. In addition to 
the three functions, teachers in higher education develop other activities such as: 
participation in trade unions, collegiate and area coordination, participation in 
seminars and commissions, publication of papers and participation in events. Thus it 
is possible to perceive the complexity and breadth of the professional practice of the 
teacher in higher education. Discussing teaching method within a capitalist logic of 
production, its working conditions in a critical perspective is something that bothers 
us and provokes us, but this has been exactly which we expected. Understanding 
how UESB teachers perceive themselves as workers - what kind of worker? What 
aspects can be listed as indicators of the way this teacher works? What has changed 
over the course of the working life of these teachers in the process of reorganizing the 
academic life of a teacher? How are the working conditions for these teachers set? 
Those are the questions which were chosen to start the investigation. This research 
has as objective presents the history of life and profession career of the UESB 
professors in the scenario of the state of Bahia; to list the forms of teaching work built 
by public policies for university professors throughout the history of UESB; presents 
the working conditions of such teachers and others activities in the context of their 
profession; besides seeking to present the contradictions of a history of a group of 
workers. The research is a qualitative approach, in relation to the methodological 
approach, we chose the biographical investigation of the type of life history, for 
enabling the use of memory, narrative and its relation with the teaching work as 
practices of formation and knowledge construction. For the production of data we 
use the interview to allow us an appropriation of orality, as a form of expression, of a 
record about the life history of teachers. The comprehension-interpretative analysis 
allowed to know what teachers think about the teaching condition, the relationships 
with the peers, the history of the university, the work of each one, the professional 
career, and how they see themselves as someone who is very important in history. 
Thus, the results of this research point to the need for policies that guarantee better 
working conditions and enable the professional development of university teachers. 
 
Keywords: Workplace; Teaching; Higher education. 
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DOS FIOS: INTRODUÇÃO 
 

O que verdadeiramente somos é aquilo que o impossível cria em nós. 
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INTRODUÇÃO 

IMPLICAÇÕES DE UMA PESQUISA: ALINHAVOS, ARREMATES E 

REMENDOS PARA SE COSTURAR A VIDA 

 

Pensar a vida como uma colcha de retalhos é compreender que, às vezes, 

alinhavá-los não é nada fácil, clarifiquei esta compreensão por ter nascido no interior 

da Bahia, em Jequié, em uma família de nove irmãos, meus pais trabalhadores e sem 

muito estudo, embora preocupados com nossa educação formal. Minha vivência 

possibilitou que eu percebesse desde cedo que a colcha tem sempre muitas estampas, 

formada por acontecimentos, desafios e sonhos, uma parte completa a outra e num 

conjunto constitui-se a peça-vida. 

Minha infância como a de qualquer criança de uma família humilde, que vive 

no interior, foi muito tranquila, marcada pelas estampas dos retalhos deste a mais 

tenra idade: as brincadeiras de escolinha e o sonho de ser professora, alimentado pela 

mãe que para cuidar de nós, teve que abandonar seu próprio sonho de ser 

professora, diferente de todas as suas irmãs que conseguiram ser. 

Comecei a estudar no Grupo Escolar Ademar Vieira, próximo à residência, 

nela todo o primário, Ensino Fundamental séries iniciais foi concluído. Ali houve 

meu primeiro encontro com o processo de ser, de fazer e de ser feita pela educação, 

numa época em que o ensino estava centrado no professor e o que prevalecia era a 

transmissão dos conteúdos. Aos alunos, cabiam memorizar, decorar datas e fatos 

para uma avaliação que servia mais para classificar e separar os bons dos ruins, os 

fortes dos fracos, que incluir e integrar o aluno ao processo. 

No ano de 1990, fui estudar no IERP (Instituto de Educação Regis Pacheco) 

onde cursei o ginásio, Ensino Fundamental séries finais e depois o Ensino Médio. O 

Instituto oferecia os cursos de Contabilidade, Magistério e Cientifico, escolhi o 

Magistério, sob incentivo de minha mãe, sobretudo porque em Jequié havia maior 

oportunidade de emprego, salário fixo, carreira, aposentadoria.  

Concluído o Médio, aos 17 anos de idade, experienciei a sala de aula por meio 

de um contrato de trabalho temporário com a periferia da cidade, no turno noturno. 

De pronto fiquei chocada diante da realidade exposta: sala superlotada, indisciplina 
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crescente, desestruturação familiar, falta de interesse e de perspectivas dos alunos, 

ausência de professores e de funcionários na escola, gangues que a invadiam, 

professores sobrecarregados para poder sobreviver em função do parco salário, 

burocracia, falta de material básico para funcionamento da escola, rotatividade de 

professores, embora eu não tivesse idealizado a ambiência escolar, todavia o que 

estava posto era atroz. Reconhecer a problemática da realidade escolar e admitir os 

entraves não era suficiente, era preciso um compromisso com a mudança, esse era 

meu desejo de potência. Naquele momento, aquela era a estampa do tecido a ser 

costurada, era imperativo fazê-lo.  

Aos poucos o mundo do trabalho era por mim vivido e nele ia sendo tecida, 

com a docência cheguei a dizer que se não fosse a professora, seria 

inquestionavelmente a professora! E o bonito mesmo da vida é poder costurar 

sonhos e bordar novas travessias, então no ano de 1999, prestei vestibular para 

Pedagogia na UESB, fui aprovada. O arremate da felicidade fora tecido, pois alcancei 

o objetivo de ingressar em um curso de nível superior, numa Universidade pública, 

vislumbrava na oportunidade a possibilidade de me aprofundar nos saberes 

necessários à docência.    

Durante o curso, o contato com diversas teorias da educação ia sendo cosido, 

os fundamentos filosóficos e políticos contribuíram para a ampliação de meu olhar 

sobre a realidade educacional brasileira, passando de uma consciência ingênua para 

uma consciência empoderada e crítica, mirando na Pedagogia as margens da alegria.  

Nesta parte da colcha, alinhavavam-se os retalhos cheios dessas vivências às 

impressões do que eu era e do que eu viria a ser. Ter passado a toda graduação 

trabalhando, contribuiu muito para uma reflexão mais atenta sobre o encontro com o 

ser professora, o que se identifica e o que se diferencia enquanto categoria docente, as 

reais condições de trabalho, a importância da reflexão coletiva e contínua da prática.  

Desta forma, é possível afirmar que o interesse pessoal e profissional pela 

educação e, especificamente, pelo trabalho docente, pela formação de professores 

deveu-se fundamentalmente à minha trajetória profissional, como professora da 

Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, coordenadora 

pedagógica e professora universitária, atuando como substituta no curso de 
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Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia com a disciplina Práticas 

Pedagógicas nas séries iniciais do Ensino Fundamental (Estágio). 

Ao longo da carreira profissional, passei por situações que me fizeram 

aprofundar a compreensão sobre o trabalho docente e, simultaneamente, questionar 

a formação recebida no processo ao me tornar profissional da educação. A prática 

pedagógica descortinou problemas na educação entre eles: as condições reais do 

trabalho do professor como; a jornada de trabalho, a falta de estrutura dos espaços, a 

fragilidade da autonomia docente, a desvalorização social, além da formação 

precária recorrente.  

Se neste ponto o tecido encontra-se puído, faz-se necessário um remendo 

através de um processo dialógico e coletivo, para o enfrentamento de tal situação, 

por meio do estabelecimento de relações com os pares, nos sindicatos, nos momentos 

de luta da categoria e na comunidade; cingindo-o para que a colcha seja forte e 

bonita.  

Dos 287 registros que encontrei no banco de teses e dissertações da Capes 

sobre trabalho docente, 22 tratam da precarização e da intensificação do trabalho 

docente no Ensino Superior. As pesquisas apontam que as mudanças no mundo do 

trabalho provocadas pelo modo de produção capitalista e seus impactos sobre a 

docência, têm gerado muitos debates, sobretudo diante do processo de precarização 

e desqualificação do trabalho do professor. 

Em pesquisa realizada sobre o processo identitário do professor da UESB e seu 

desenvolvimento profissional, entre os anos de 2011 e 2012, Brito (2013), chama 

atenção para questão da produtividade acadêmica, afirmando que a maioria dos 

professores desta Instituição trabalha muito, de forma intensificada seja na sala de 

aula, na graduação, na pesquisa, na extensão e em outras atividades administrativas, 

aspecto que certamente se concentra nos estudos em torno da intensificação do 

trabalho nas instâncias superiores de educação – precarização e produtivismo 

acadêmico, o que pui a práxis pedagógica do professor.   

É notória nas atividades diárias do professor, a intensificação do trabalho, a 

fragmentação, a rotina, a burocratização, o isolamento dos colegas, a desqualificação 

intelectual, a separação entre a concepção e a execução de seu fazer. Isto mostra os 
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motivos que levaram o trabalho docente a ser rotulado de proletarizado, embora as 

condições de trabalho dos professores não sejam iguais aos dos trabalhadores da 

fábrica, entretanto se assemelha, por exemplo, nos aspectos levantados. Por isso 

muitos estudiosos têm buscado analisar e situar o professor dentro da divisão social 

do trabalho, o que aponta para a rotura do tecido educacional. 

Discutir sobre o trabalho docente na universidade, ultrapassa os processos de 

sala de aula, envolve pensar a relação ensino-pesquisa-extensão; a legislação 

brasileira considera esse tripé como o eixo fundamental da Universidade no Brasil. 

No artigo 207 da Constituição de 1988, fica claro que “as universidades [...] 

obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. 

Equiparadas, essas funções básicas merecem igualdade em tratamento por parte das 

Instituições de Ensino Superior, que, do contrário, violarão o preceito legal.  

Sabemos que a indissociabilidade e a articulação entre os três pilares que 

constituem a docência universitária, ensino, pesquisa, extensão, corroboram para 

manter a qualidade da educação e da produção cientifica no Ensino Superior. 

Entretanto, o que se percebe na prática é que estas ações muitas vezes não se inter-

relacionam , acontecem isoladamente comprometendo o trabalho acadêmico. 

Além das três funções, os professores no Ensino Superior desenvolvem outras 

atividades como: participação em sindicatos, coordenação de colegiado e de área, 

participação em bancas e em comissões, publicação de trabalhos e participação em 

eventos. É possível perceber a complexidade e a amplitude que envolve o exercício 

profissional do docente. Dentro dessa perspectiva, é preciso considerar a importância 

da formação científica, política e pedagógica do docente universitário, desde o seu 

ingresso na Instituição por meio de atividades que possam contribuir para o seu 

desenvolvimento profissional e transformar a sua prática.   

Discutir sobre o trabalho docente dentro de uma lógica capitalista de 

produção e a importância da formação do professor no Ensino Superior em uma 

perspectiva crítica, é algo que me inquieta e me provoca, sendo este exatamente o 

ponto de partida, o diagnóstico da trama a ser tecida. 

A participação no “Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Desenvolvimento 

Profissional de Professores - trabalho, narrativas e memórias formativas” que 
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acontece na cidade de Jequié (Bahia) no campus da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), desde o ano 2015, quando ingressei no Programa de Pós-

Graduação em Educação Científica e Formação de Professores (PPG. ECFP) da UESB, 

foi determinante para que me sentisse ainda mais instigada para desenvolver a 

pesquisa na área.  

Diante do exposto, proponho um estudo sobre o trabalho e a vida dos 

professores do curso de Ciências Biológicas da UESB, tendo como função precípua 

responder as seguintes questões: como os professores da UESB se percebem 

enquanto trabalhadores – que tipo de trabalhador? Quais aspectos podem ser 

elencados como indicadores do modo de trabalho desse professor? O que mudou no 

decorrer da vida de trabalho desses docentes no processo de reorganização da vida 

acadêmica de professor? Como estão assentadas as condições de trabalho para esses 

professores? São perguntas que eleitas como ponto de partida da investigação.  

Esta pesquisa teve como objetivos apresentar a história de vida e de profissão 

construída pelos professores da UESB no cenário das estaduais baianas; elencar os 

formatos de trabalho docente construídos pelas políticas públicas para os professores 

das universidades no decorrer da história da UESB; apresentar as condições de 

trabalho de tais professores e suas atividades mais desenvolvidas na trama de sua 

profissão; além de buscar apresentar as contradições de uma história de grupo de 

trabalhadores por meio das narrativas de vida, os alinhavos, os arremates e os 

remendos de cada sujeito. 

Mediante propósitos, objetivos e questões de pesquisa, optei por trabalhar 

com uma abordagem qualitativa, do tipo história de vida. Por considerá-la a mais 

apropriada ao objeto de estudo, entre outras razões, por permitir ouvir as vozes dos 

sujeitos da pesquisa. 

Segundo Bogdan e Bilklen (1994, p.16), “a pesquisa qualitativa em educação, 

assume muitas formas e pode ser conduzida em múltiplos contextos, privilegiando a 

compreensão dos comportamentos a partir das perspectivas dos sujeitos da 

investigação”. Por isso a preocupação com o processo é maior do que com o produto; 

e o significado que as pessoas dão às coisas e as suas vidas são meu o foco de atenção 
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especial enquanto pesquisadora; trata-se da beleza da travessia, nos alinhavos, nos 

arremates e nos remendos de cada sujeito histórico aí implicado.  

Em relação à abordagem metodológica, escolhi a investigação biográfica do 

tipo história de vida, por possibilitar a utilização da memória, da narrativa e sua 

relação com o trabalho docente como práticas de formação e de produção do 

conhecimento. Entendo que ao narrar sua história de vida ou rememorar, o sujeito 

(professor) lança um olhar retrospectivo e prospectivo no tempo o que favorece a 

utilização da autorreflexão para (re)planejar ações futuras, tendo em vista seu 

desenvolvimento profissional e pessoal, arrematando-o à colcha-vida, à colcha-

práxis, docência! 

Para entender a história partilhada pelo grupo de professores do curso de 

Ciências Biológicas da UESB, Campus de Jequié, busquei trabalhar com a história de 

vida, por permitir conhecer o que pensam sobre a condição docente, sobre as relações 

com os pares, a história da universidade, o trabalho de cada um, a carreira 

profissional, e como se veem enquanto sujeitos na história, colcha que se encaixa bem 

na peça mundo, peça povo, peça indivíduo. 

Trazer a oralidade por meio das narrativas das histórias de vida pessoal e 

profissional dos professores do curso de Ciências Biológicas da UESB que tenham 

entre vinte e trinta anos de carreira, representa a possibilidade de ouvir as vozes dos 

sujeitos da pesquisa, suas histórias, suas lembranças, a imersão no coletivo docente e 

suas experiências como grupo em um determinado tempo e espaço.  

Como instrumentos de coleta de dados, optamos por trabalhar com entrevista 

qualitativa, pois permite uma apropriação da oralidade como forma de expressão de 

uma memória, de uma lembrança, de um registro histórico, sobretudo por 

possibilitar um olhar sobre a singularidade das narrativas, no remendar e ser 

remendado ao longo da travessia pela práxis docente. 

Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos seguindo os seguintes critérios: 

professores do curso de Ciências Biológicas da UESB, do campus de Jequié, do sexo 

feminino e masculino, que tenham entre vinte e trinta anos de serviço, vinculados à 

área de conhecimento e que tiveram disponibilidade para participar da pesquisa. 
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Para discutir os dados, preferimos fazer uma análise compreensiva-

interpretativa das narrativas orais de quatro docentes em sua trajetória de vida e de 

trabalho, utilizando a leitura em três tempos, que considera o tempo de lembrar, 

narrar e refletir sobre o vivido. 

A dissertação está organizada em cinco partes que assim se dividem: Parte I - 

introdução; Parte II - contém o referencial teórico sobre o mundo do trabalho e a 

docência no Ensino Superior; Parte III - apresentamos o referencial teórico-

metodológico com os propósitos da pesquisa, os fundamentos da história de vida e 

formação, a escolha pela entrevista, os sujeitos da pesquisa e opção pela analise 

compreensiva-interpretativa; Parte IV, tratamos o cerne da pesquisa: trabalho e vida 

de professores no curso de Ciências Biológicas da UESB, campus de Jequié, visando a 

estudar os dados obtidos na pesquisa de campo por meio das narrativas e fazer uma 

relação com o quadro teórico; No que tange a Parte V - Considerações Finais, 

apresentamos as impressões e significações sobre o tema, na construção da colcha-

saber, colcha-vida.  

A relevância deste trabalho está em minha busca em contribuir com a 

produção de novos conhecimentos voltados ao trabalho docente no Ensino Superior, 

além de buscar entender a condição do professor aí implicado, plano de cargos e 

salários, atividades docentes, compreensão de sua história de vida e de formação, da 

sua história política, como forma de ajudar a entender a trajetória desse sujeito na 

travessia docente. 

É possível dizer que a construção dessa investigação foi uma experiência 

formativa e desafiadora para mim, no sentido de possibilitar o contato com o rigor da 

pesquisa científica, um exercício que envolve atitudes metodológicas, escolhas, 

princípios e valores que o orientam o trabalho do pesquisador, favorecendo a 

articulação entre ciência e existência. Buscamos educar o olhar, tomar distancia para 

perceber, refletir, conhecer e interpretar o objeto de estudo, o nosso foco foi a 

compreensão da realidade e os diversos significados que os atores sociais lhe 

atribuem. 
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         Da mirada tecida no tear dos muitos sentimentos, dos afetos, das narrativas, é 

alinhado, arrematado e remendado o tecido desta pesquisa ao visar ser o tecido e a 

dobra, a linha e o linho, o retalho e a colcha, o pesquisador e a indissociabilidade da 

pesquisa, do ensino e da extensão, o instante e o tempo histórico. Desejo ver o sujeito 

professor universitário empoderado na própria práxis que o forja, sendo ele, objeto e 

pesquisa a tecer a colcha-vida posta da peça Educação.  
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PARTE II 

DOS RETALHOS: CAPÍTULO TEÓRICO 
 

A experiência é sempre de alguém, subjetiva, é sempre de aqui e de agora, 
contextual, finita, provisória, sensível, mortal, de carne e osso,  

como a própria vida.  
Jorge Larrosa  
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2  JUNTANDO OS RETALHOS: O MUNDO DO TRABALHO E A DOCÊNCIA 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os pressupostos teóricos que servirão 

de base de sustentação para a presente pesquisa, tomando como eixos a discussão 

sobre o mundo do trabalho, a docência no ensino superior, desenvolvimento 

profissional de professores e a construção da identidade docente, buscamos apoio na 

literatura acadêmica que se fundamenta na perspectiva critica por considerar que o 

dialogo com estes autores, podem contribuir para se pensar a vida e o trabalho dos 

professores do curso de ciências Biológicas da Uesb - Campus de Jequié, ampliando a 

nossa compreensão e consolidando o nosso trabalho de pesquisa. 

 

2.1  SOBRE O MUNDO DO TRABALHO E O MUNDO DO TRABALHO DOCENTE 

 

Discutir acerca do trabalho docente, na era da mundialização do capital, 

requer uma compreensão maior sobre o mundo do trabalho e a configuração da 

classe trabalhadora dentro desse contexto. Conforme Saviani (2007, p.154), “o ato de 

agir sobre a natureza transformando-a em função das necessidades humanas é o que 

conhecemos com o nome de trabalho”.   

Sendo assim, o trabalho é uma atividade essencial à vida humana. Ele move as 

relações sociais e reconfigura a história. O ato de trabalhar permite ao homem 

produzir a sua existência material e construir a sua própria essência. Para Marx 

(2007, p.87) “a produção da vida material humana depende, antes de tudo, da 

própria constituição dos meios de vida já encontrados e que os homens têm de 

reproduzir”.  

Conforme citação, entendemos o trabalho como uma construção social, através 

do qual o homem, em sua relação com o meio, produz a sua existência, aliando o 

conhecimento técnico ao político, a teoria à prática. O trabalho sofre transformações 

ao longo do tempo e, ao se transformar, ele também modifica o homem e suas 

relações.     

Marx (1983), ao analisar as contradições da sociedade capitalista, salienta que é 

somente a partir do trabalho que se pode, de fato, compreender a sociedade. Ou seja, 
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numa sociedade dividida em classes é o trabalho que vai determinar a vida de cada 

indivíduo. Nesse sentido, o homem está ligado à natureza como produtor de meios 

para sua subsistência. Transformando a natureza e sendo transformado por ela, ele 

produz a sua vida material. Para o autor:  

 
Pode-se distinguir o homem do animal através da consciência, da 
religião, ou pelo mais que se queira. O homem, ele próprio, 
entretanto, começa a distinguir-se do animal logo que passa a 
produzir seus meios de subsistências, passo esse que é condicionado 
por sua organização corporal. Através da produção de seus meios de 
subsistência, produz o homem, indiretamente sua própria vida 
material (MARX, 1983, p.305). 

 

Assim, a sociedade capitalista se assenta nas relações de trabalho, que 

contribuem para o desenvolvimento da produção e o acúmulo do capital. Todavia, 

essas relações ocorrem de maneira desigual, na medida em que os detentores do 

capital subordinam o trabalhador através da exploração da mão de obra. Como 

poderoso instrumento dessa exploração, usa-se a ideologia burguesa, a qual produz 

um processo coletivo de alienação dos trabalhadores em relação ao próprio trabalho. 

Segundo Marilena Chauí, a ideologia tem a função de:  

 
Ocultar e dissimular as divisões sociais e políticas, dar-lhes a 
aparência de indivisão e de diferenças naturais entre os seres 
humanos. Indivisão: apesar da divisão social das classes, somos 
levados a crer que somos todos iguais porque participamos da ideia 
de “humanidade”, ou da ideia de “nação” e “pátria”, ou ideia de 
“raça”, etc. Diferenças naturais: somos levados a crer que as 
desigualdades sociais, econômicas e políticas não são produzidas 
pela divisão social das classes, mas por diferenças individuais dos 
talentos e das capacidades, da inteligência, da força de vontade maior 
ou menor de cada um (CHAUÍ, 2000, p.174).  

 

Desta forma, a ideologia maquia a realidade, tornando o homem passivo e 

conformado diante da sua condição de vida. Para Marx (1983) é preciso partir da 

terra para compreender o céu e não o contrário. Contrariando os filósofos alemães, 

que pensavam que a única forma de entender o homem e a realidade social era a 

partir de ideias, visões e imaginações humanas, ele propõe uma compreensão 
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diferenciada da sociedade ao considerar o homem em sua condição real, ou seja, 

aquele que participa de forma ativa da sociedade por meio do trabalho.      

Cabe ressaltar, que ideologia e hegemonia andam juntas. O poder hegemônico 

sugere uma regra, um padrão, uma forma de controle baseada numa referência 

ideológica. Na sociedade capitalista, a ideologia hegemônica burguesa tem como 

objetivo principal o aumento da produção e o acumulo de riquezas por meio da 

exploração do trabalhador e eliminação de direitos trabalhistas. 

Na visão de Gramsci (2002) hegemonia é a dominação e a manutenção do 

poder que uma classe social (burguesia) submete a outra (proletariado). Dentro dessa 

relação de forças, a classe dirigente obtém a liderança política e ideológica, por meio 

do consentimento das massas, que, muitas vezes, ocorre de forma inconsciente. 

A ideologia burguesa convence o trabalhador de que é possível ascender-se 

socialmente por meio do trabalho, atribuindo ao proletário todo mérito ou culpa, a 

depender se este consegue ou não alcançar tal objetivo. O argumento serve para 

legitimar a exploração, pois não considera as variáveis sociais. Infelizmente, esse 

discurso está presente tanto na classe dominante, como na dominada, a qual o 

reproduz, facilitando a própria opressão.  

Tendo em vista que a classe dominante se articula para criar os meios de 

produção material e intelectual, faz-se necessário, por parte da classe dominada, 

desenvolver uma consciência política e social, para que se ampliem as estratégias de 

resistência, através de sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais. Marx e 

Engels (2006) afirmaram que “A emancipação dos trabalhadores será obra dos 

próprios trabalhadores”.  

Assim, baseado na teoria Marxista, consideramos a consciência de classe algo 

essencial no processo de emancipação dos trabalhadores, pois possibilita a estes o 

engajamento, o fortalecimento e o agir de forma organizada em defesa de interesses 

coletivos. Marx (2006, p.120) pensou a classe trabalhadora como a força motriz da 

história e conclamou em o manifesto do partido comunista: “Proletários de todos os 

países uni-vos“.  

Em uma sociedade dividida em classes, o que vai explicar a realidade é o 

trabalho e a economia. Para Marx (1983) é preciso analisar a essência do homem, ou 
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seja, suas reais condições de vida e sobrevivência, as quais são determinadas pelo 

sistema capitalista. Não podemos pensar apenas na aparência, pois, corremos o risco 

de naturalizar as desigualdades presentes em nossa sociedade.   

Com o objetivo de explicar a realidade social, Marx (1983) propõe o 

materialismo histórico dialético que compreende a realidade a partir de quatro atos 

históricos: o primeiro ato, que estuda a produção da materialidade; o segundo, a 

reprodução da materialidade; o terceiro, a relação da família na produção de 

materialidade; e o quarto, a relação da indústria e do comércio. 

O primeiro ato histórico, portanto, é a produção dos meios que satisfaçam as 

necessidades básicas do trabalhador, a fim de garantir a própria vida material. “É 

este ato histórico, condição básica de toda história, que hoje, como há mil anos, todos 

os dias e todas as horas, precisam ser realizados para manter o homem em vida” 

(MARX, 1983, p.311).  

Uma vez satisfeitas as primeiras necessidades, criam-se novas e outros 

instrumentos que venham favorecer a realização de novas satisfações, sendo esse 

processo o ponto fundamental do primeiro ato histórico. Este processo acaba por 

gerar o segundo ato histórico: a reprodução da materialidade, ou seja, um ato 

contínuo. E esta reprodução nasce com o aumento populacional, pressupondo, por 

sua vez, uma interação entre os indivíduos (MARX, 1983).  

No terceiro ato histórico Marx entende a relação da família como um dos 

agentes na produção da materialidade. Ele defende que esse laço produz novos 

homens e contribui para a evolução histórica, pois, diariamente, estes sujeitos 

refazem as suas condições sociais para satisfazerem suas necessidades e as dos seus 

dependentes.  

O quarto ato histórico diz respeito à relação entre o comércio e a indústria. 

Para o autor, esses dois setores estão intimamente ligados, pois existe um sistema de 

colaboração e socialização entre eles, o que se constitui como uma “força produtiva”. 

Nas palavras de Marx:  

 
Daí decorre que a quantidade de força produtiva acessível aos 
homens condicione sua situação social, e que, portanto a “história da 
humanidade” deva sempre ser estudada e trabalhada em conexão 
com a história da indústria e do comércio (MARX, 1983, p.312).    
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Desta forma, para compreender a realidade a partir do materialismo histórico 

dialético é preciso entender que não é a consciência que determina a vida, mas, a 

vida que determina a consciência. Nesse sentido, o que vai precisar as relações dos 

homens no seio da sociedade é o trabalho. É por meio dele que o homem produz a 

sua subsistência e de seus dependentes.  

Para Marx (2006), com a produção da materialidade e a divisão do trabalho, a 

sociedade se divide em classes antagônicas. Essa divisão só se torna nítida com a 

aquisição da propriedade privada por parte dos proprietários de terra. No entanto, 

para o autor, a divisão do trabalho só se torna efetiva quando se faz a separação entre 

trabalho material e intelectual.  

Na sociedade capitalista é notória e hierárquica a forma como se divide o 

trabalho: uns (os intelectuais) para mandar; outros (os operários) para obedecer. 

Cabe ressaltar que os intelectuais ou trabalhadores técnicos científicos atuam no 

sentido de manter o sistema e a sua lógica à custa dos operários que produzem mais-

valia. Isto mostra que não existe neutralidade e que ciência, muitas vezes, está a 

serviço da dominação.  

Entendemos por mais-valia a exploração da mão de obra assalariada, a qual, 

para Marx (2006), corresponde à relação existente entre o valor final da mercadoria 

produzida, a soma dos meios de produção e o valor da força de trabalho utilizada. 

Isso significa dizer que o capitalista se apropria do excedente da produção do 

trabalhador como lucro. 

Conforme Marx (2006), a utilização do conhecimento científico-tecnológico na 

produção capitalista se torna o motor da criação da riqueza efetiva, acentuando a 

separação entre a concepção e a execução do trabalho e provocando a alienação do 

sujeito em relação ao que se faz.  

A história da sociedade é marcada pela luta de classes. Uma luta que se 

mostra, às vezes, clara e outras vezes disfarçada, mas que sempre culminou com uma 

revolução total da sociedade ou com o declínio de uma das classes envolvidas. No 

livro “O Manifesto do Partido Comunista”, Marx (1990) explica, a partir da história 

da sociedade, como surgiram as classes sociais que perpassaram os anos, e que ainda 



28 

permanecem, com muita força, na sociedade atual. As classes analisadas, naquela 

época, por Marx, foram: a Burguesia e o Proletariado.  

Para Marx (2006), a burguesia surgiu com as ruínas da sociedade feudal. Os 

burgueses eram moradores dos burgos ou das primeiras cidades. Essa classe se 

consolidou a partir da descoberta da América e com as circunavegações da África, e 

se efetivou com o aumento dos meios de troca que as mercadorias deram ao 

comércio.   

Como os mercados continuavam a crescer e as necessidades a aumentar, a 

então organização de trabalho, conhecida como Cooperação, se tornou ineficiente, e 

até a própria manufatura, uma organização mais especializada, perdeu o controle 

desses mercados. Para dar conta dessa demanda entrou em ação o vapor e a 

maquinaria, revolucionando a produção industrial e gerando a passagem da 

manufatura para a grande indústria. Esta, com o seu efeito dominó, criou o mercado 

mundial e proporcionou um imenso desenvolvimento no comércio. Essa lógica 

econômica fortaleceu o processo que, anos mais tarde, chamaríamos de globalização 

Marx (2006).  

A partir do desenvolvimento da produção, a burguesia teve o seu trabalho 

aumentado, necessitando, portanto, da mão de obra de trabalhadores (proletários).   

 
Na mesma proporção que se desenvolve a burguesia e o capital, 
desenvolve-se também o proletariado, a classe dos operários 
modernos que vivem apenas na medida em que encontram trabalho e 
que só encontram trabalho na medida em que seu trabalho aumenta o 
capital. Tais operários, obrigados a se vender peça por peça, são uma 
mercadoria como qualquer outro artigo de comércio e estão, 
portanto, expostos a todas as vicissitudes da concorrência, a todas as 
flutuações do mercado (MARX, 2006, p.72).  

 

O professor Maurice Tardif e o sociólogo Claude Lessard salientam que o 

trabalho sobre a matéria inerte e a matéria viva está na base das sociedades 

industriais modernas, podendo ser definido de acordo com orientações teóricas como 

práxis ou atividade produtiva. Os autores ainda apontam cinco postulados que estão 

por trás das ideologias capitalistas:  
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1) o trabalho industrial produtor de bens materiais é o paradigma do 
trabalho; 2) Esse paradigma estende sua hegemonia teórica e prática 
às demais atividades humanas; 3) os agentes sociais se definem por 
posições no sistema produtivo; 4) As posições centrais são ocupadas 
pelos detentores (capitalistas) e os produtores (operários) de riquezas 
materiais; 5) O sistema produtivo é o coração da sociedade e das 
relações sociais (TARDIF; LESSARD, 2008, p.16).  

 

      Estes postulados contribuem para uma melhor compreensão do trabalho e das 

relações que o homem estabelece com a natureza e com os outros homens na 

sociedade do capital. Tumolo e Fontana afirmam que:  

 

O trabalho produtivo está presente em toda e qualquer relação de 
produção capitalista, não importando se se trata de uma empresa 
agrícola, fabril ou uma empresa escolar, se a mercadoria produzida é 
soja, robô ou ensino (TUMOLO; FONTANA, 2008, p.7). 

 

Nesse sentido, a sociedade industrial, aliada às inovações tecnológicas, trouxe, 

junto com ela, a precarização, o aumento do desemprego e do trabalho temporário, a 

instabilidade e a terceirização. Além disso, o aumento da jornada de trabalho, 

submetendo o trabalhador à lógica perversa do capital.    

Mas não foram somente os trabalhadores das indústrias que sofreram as 

influências do capital e as demandas de produção no processo de trabalho. 

Profissionais de outras áreas tiveram que se submeter a esta lógica, inclusive as 

docentes, o que culminou com o processo de desvalorização profissional, a perda de 

prestígio e status social, levando os professores a se assemelharem a outros 

trabalhadores assalariados.  

Podemos dizer que a proletarização docente se opõe a sua profissionalização. 

Mesmo sabendo que o dia a dia na escola e as atividades do docente não são iguais 

àquelas presentes na linha de montagem da fábrica, o professor está sujeito às 

mesmas pressões. Nesse sentido, Alves afirma que: 

 
Por um lado, os professores aproximam-se de outros trabalhadores 
em termos de relações de trabalho: a longa jornada de trabalho 
racionalizado faz com que não consigam desligar-se da sua ocupação; 
o controle do seu corpo é definido pela organização do trabalho, 
pelos movimentos de ir e vir nas salas em diferentes turmas e turnos; 
após as aulas há planejamento e acompanhamento dos 
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procedimentos desenvolvidos na escola; a valorização é compensada 
mediante mais trabalho, isto é a rotina da atividade na sala de aula; e 
como não tem tempo para maiores aprofundamentos como pensar 
sobre o sistema educacional conferem estas atribuições a outras 
pessoas. Por outro lado, os professores assemelham-se, no processo 
de organização de luta, à classe operária fabril, quando se organizam 
em sindicatos e associações de classe, constituídos por trabalhadores 
coletivos. Presenciam-se em todos os estados brasileiros movimentos 
de professores em luta por melhores condições salariais e de trabalho 
evidenciando que essa profissão tornou-se uma atividade de massa 
(ALVES, 2009, p.31). 

 

Tomando como referência os embates entre capital e trabalho, torna-se 

imprescindível discutir os conceitos de precarização e proletarização do trabalho 

docente, para que possamos compreender o que acontece com os trabalhadores da 

educação no atual momento histórico.  

Entendemos por precário o trabalho desenvolvido em condições inadequadas 

ou de difícil realização para o trabalhador em seu dia-a-dia, devido a insuficiência de 

recursos, sejam eles materiais, financeiros ou humanos. Tal situação mostra que a 

universidade reflete a sociedade e que as condições econômicas e sociais incidem 

sobre ela (universidade). Precário é um estado que pode ser definitivo ou não.  

Quanto ao processo de proletarização, é necessário retomar a ideia de 

proletário como alguém que vende a sua força de trabalho, que não é o detentor dos 

meios de produção, que executa as ordens do patrão e que vive do salário. Trazendo 

esse conceito para o campo da educação podemos falar em perda da autonomia dos 

professores, separação entre concepção e execução, hierarquização, perda do controle 

total sobre o trabalho, redução de direitos, achatamento salarial. 

O educador Contreras (2002) ao discutir sobre a autonomia do professor e as 

mudanças nas suas condições de trabalho submetendo a categoria docente ao 

processo de proletarização afirma que: 

 

Diante da lógica racionalizadora das empresas e da produção em geral, 
os docentes passam a ser meros executores de tarefas, submetidos à 
desqualificação pela perda de conhecimentos e de habilidades para 
planejar, compreender e agir e também pela perda de controle sobre o 
seu próprio trabalho, tornando-se dependentes de decisões de 
especialistas, da administração, da racionalização tecnológica e da 
organização sistemática dos processos de ensino (CONTRERAS, 2002, 
p.33). 
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Assim, diante das exigências e relações capitalistas emergem os impasses para 

se pensar, decidir e organizar a ação docente de forma coletiva e com compromisso 

diante das mazelas sociais. Nesse sentido, Contreras (2002, p.33) considera que: “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, ou 

seja, à perda de autonomia”. 

Cabe, portanto compreender que o controle externo e a burocratização 

favorecem a rotinização do trabalho, o individualismo e o isolamento entre os pares, 

impedindo a reflexão e provocando a desqualificação intelectual e, 

consequentemente, a perda de autonomia dos professores na realização do seu 

trabalho. Essa situação tem provocado a resistência de muitos docentes, no sentido 

de reivindicar melhores condições de trabalho e os seus status profissionais.    

Os autores Tardif e Lessard (2013), embasados no pensamento Marxista, 

dizem que o processo de trabalho transforma, dialeticamente, não apenas o objeto, 

mas igualmente o trabalhador e suas condições de trabalho. Assim, o agir, quer dizer, 

a práxis, deixa de ser uma simples possibilidade de o sujeito intervir no mundo e 

torna-se uma possibilidade de o mesmo realizar a sua verdadeira humanidade.  

 Segundo (JINKINGS, 2008 apud MESZAROS, 2008) no livro Educação para 

Além do Capital, traz uma discussão pertinente para pensarmos a sociedade e o 

trabalho, tendo como referência o ser humano:    

 
Pensar a sociedade, tendo como parâmetro o ser humano, exige a 
superação da lógica desumanizadora do capital, que tem no 
individualismo, no lucro e na competição seus fundamentos. Que 
educar é - citando Gramisci – colocar fim a separação entre Homo 
faber e Homo sapiens, é resgatar o sentido estruturante da educação e 
da sua relação com o trabalho, as suas possibilidades criativas e 
emancipatórias. E recorda que transformar essas ideias e princípios 
em práticas concretas é uma tarefa a exigir ações que vão muito além 
dos espaços da sala de aula, dos gabinetes e dos fóruns acadêmicos. 
Que educação não pode ser encarada no terreno estreito da 
pedagogia, mas tem de sair ás ruas, para os espaços públicos, e se 
abrir para o mundo (JINKINGS, 2008 apud MESZAROS, 2008, p.9-
10). 

 

Pensando na ruptura com a lógica do capital, o autor nos faz refletir sobre o 

potencial transformador da educação, tendo em vista a construção de um mundo 
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mais justo e humano. Uma educação que possa possibilitar as massas a passagem de 

uma consciência ingênua para consciência crítica, no sentido de lutar por sua própria 

emancipação. Nas palavras de Sader (2008 apud MÉSZÁROS, 2008, p.16), 

 
No reino do capital a educação é, ela mesma, uma mercadoria. Daí a 
crise do sistema público de ensino, pressionado pelas demandas do 
capital e pelo esmagamento dos cortes de recursos dos orçamentos 
públicos. Talvez nada exemplifique melhor o universo instaurado 
pelo neoliberalismo em que tudo se vende, tudo se compra do que a 
mercantilização da educação. Uma sociedade que impede a 
emancipação só pode transformar os espaços educacionais em 
shopping centers, funcionais a sua lógica do consumo e do lucro 

(SADER, 2008 apud MÉSZÁROS, 2008, p.16), 
 

Sendo assim, compreendemos a necessidade de uma educação que liberte o 

trabalhador das amarras do capital, que seja prenhe de justiça, capaz de transformar 

as relações desiguais no seio da sociedade, que possibilite oportunidades iguais a 

todos, que seja comprometida com a construção da cidadania.   

 

2.2  DOCÊNCIA 

 
“E toda humana docência 
Para inventar-me um ofício 
Ou morre sem exercício 
Ou se perde na experiência.” 

(MEIRELES, 1982) 
(Do poema Aluna, retirado do Livro A Viagem - 1982)  

 

No poema Aluna, retirado do livro A viagem, Cecilia Meireles resgata a 

discussão sobre a dimensão humana da docência. Algo que, ao nosso ver, o professor 

precisa manter viva em sua prática. Afinal, qual o verdadeiro sentido da palavra 

docência? De acordo com o dicionário eletrônico da língua portuguesa HOUAISS 

(2001), o termo docência denota a ação de ensinar e está ligado ao radical do verbo 

latino docere, cujo sentido se expressa por ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar a 

entender. O referido termo tem registro na língua portuguesa em 1916.  

Outras palavras relacionadas, como ensinança, ensino e ensinamento estão 

vinculadas ao verbo latino insignire, que significa sinalizar em, tornar insigne, 

notável, por uma marca, distinguir, assinalar, registrados no século XIV. 
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Mais dois termos que servem para dar significado à docência são: instrução, 

compreendida como a ação de transmitir conhecimentos e instrutor, aquele que põe 

em ordem, que prepara. A sua datação é do século XVIII.    

Lendo Hauaiss (2001), encontramos termos como: preceptor data de 1190; 

mestre, 1255; aio, 1277; mestre-escola, 1320; professor, lente, magistério, século XV; 

pedagogo, século XVI; instrutor, século XVIII; educador, lecionista, século XIX, os 

quais servem para nos mostrar como as palavras e seus significados se tornam 

relevantes em cada tempo histórico e realidade social, assumindo diferentes 

representações.  

Segundo Tardif a docência é uma atividade social que pode ser entendida 

como:  

 
A docência é uma forma particular de trabalho sobre o humano, ou 
seja, uma atividade em que o trabalhador se dedica ao seu objeto de 
trabalho que é justamente um outro ser humano, no modo 
fundamental de interação humana. Podemos chamar de interativo 
esse trabalho sobre e com outrem (TARDIF, 2008, p.8). 

 

Compreendemos a docência como uma prática formadora que exige do 

educador competência técnica–científica, além do compromisso com a transformação 

do atual modelo político, econômico e social. Defendemos aqui a docência como um 

ato político, carregada de sentidos e significados.    

Nas palavras de Freire (1996, p.11), “a prática docente é a dimensão social da 

formação humana, para além do aspecto simplesmente pedagógico.” Envolve 

mobilização e luta contra as diferentes formas de dominação impostas pelo mercado, 

denuncia, solidariedade e respeito a dignidade humana. 

Assim, não podemos transformar a prática educativa em puro treinamento 

técnico que se limita a transmissão de conteúdos, pois retira o que há de 

essencialmente humano no ato de educar: o seu caráter formador. Conforme Freire, 

educar é uma forma de intervir no mundo: 

 
Intervenção que além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal 
ensinados e/ou aprendidos implica tanto o esforço de reprodução da 
ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. Dialética e 
contraditória, não poderia ser a educação só uma ou só a outra dessas 
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coisas. Nem apenas reprodutora nem apenas desmascaradora da 
ideologia dominante. Neutra, “indiferente” a qualquer destas 
hipóteses, a da reprodução da ideologia dominante ou a de sua 
contestação, a educação jamais foi, é, ou pode ser (FREIRE, 1996, 
p.98). 

 

Desta forma, aqueles que se dedicam a atividade docente não podem se furtar 

a assumir uma posição diante da realidade. Faz-se necessário ter clareza das práticas 

desumanas em curso na sociedade. Em tempos em que se acirra a discussão sobre a 

Escola Sem Partido, as ideias de Freire continuam atuais e se fazem cada vez mais 

necessárias: 

 
Não posso ser professor a favor de quem quer que seja e a favor de 
não importa o quê. Sou professor a favor da decência contra o 
despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade 
contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura e direita ou 
de esquerda. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer 
forma de descriminação, contra a dominação econômica dos 
indivíduos ou classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista 
vigente que inventou esta aberração: a miséria na fartura. Sou 
professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Sou 
professor contra o desengano que me imobiliza. Sou professor a favor 
da boniteza da minha própria prática, boniteza que dela some se não 
cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não 
luto por condições materiais necessárias sem as quais meu corpo, 
descuidado, corre o risco de se amofinar e de já não ser o testemunho 
que deve ser de lutador pertinaz, que cansa mais não desiste 
(FREIRE, 1996, p.103). 

 

Nesta citação, fica claro o caráter politico da educação que se encontra na 

educabilidade do ser humano. Ninguém pode estar no mundo de forma neutra. 

Educar implica diálogos, divergências, decisões, escolhas, rupturas. Educar significa 

tomar partido. Segundo Jinkings (2008 apud MESZAROS, 2008),  

 

[...] Faz-se necessário romper com a lógica do capital se quisermos 
contemplar a criação de uma alternativa educacional 
significativamente diferente. Para o já citado autor, educar é 
conscientização e testemunho de vida. É construir, libertar o ser 
humano das cadeias do determinismo neoliberal, reconhecendo que a 
história é um campo aberto de possibilidades (JINKINGS, 2008 apud 
MESZAROS, 2008, p.13). 
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Numa perspectiva progressista, compreendemos a docência como práxis 

dialógica entre os sujeitos do processo ensino-aprendizagem (educadores e 

educandos), que, mediados pelo conhecimento, vão desvelando a realidade, o 

mundo.  

Para Tardif e Lessard (2008, p.68) a docência é um trabalho centrado em 

coletividades humanas. Isto significa que os docentes lidam, primeiramente, com as 

coletividades, com os grupos, e se diferenciam de outras ocupações em que as 

relações com os clientes são individualizadas, privadas, secretas (advogado, 

terapeuta, médico, etc.). Com efeito, mesmo sendo realizado em um ambiente 

fechado, o objeto do trabalho docente é coletivo e público.  

Tal argumento serve para nos fazer pensar sobre a responsabilidade que o 

educador tem nesse processo interativo: a relação ética, a igualdade de tratamento, a 

corporificação das palavras pelo exemplo. A ação deste profissional na relação com 

um sujeito, no âmbito particular, fica visível para todos os alunos e tem 

consequências diretas sobre ele. Conforme afirma Freire (1996, p.34), “é preciso 

diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento, a 

tua fala seja a tua prática”. 

 

2.3  DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA  

 

Na docência universitária os professores desenvolvem o seu trabalho a partir 

do tripé: ensino, pesquisa, extensão. Conforme Saviani, 

 
[...] o ensino destina-se à formação de profissionais de ensino 
superior e como tal se centra na transmissão do saber; a pesquisa se 
destina basicamente à produção de novos conhecimentos, à 
ampliação da esfera do saber humano; a extensão significa a inserção 
efetiva da universidade na sociedade (SAVIANI, 1991, p.6).  

  

Estas três funções indissociáveis e de igual importância, constituí a base do 

fazer acadêmico, contribuindo para inserção e diálogo da universidade com a 

sociedade civil.   
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Podemos afirmar que, além destas três funções (ensino, pesquisa, extensão), o 

professor ainda exerce, na universidade, outras atividades como: administração em 

diversos setores da instituição, atividades ligadas ao movimento sindical, publicação 

de trabalhos, participação em eventos, participação em comissões deliberativas, 

coordenações de áreas, de colegiados, consultorias e orientações acadêmicas para 

monografias, teses e dissertações. Tudo isso torna o exercício profissional docente 

ainda mais complexo.  

Desta forma, compreendemos a docência como uma atividade especializada, 

uma profissão que exige conhecimentos, habilidades e formação adequada para o 

seu exercício. Morosini, ao discutir o desenvolvimento profissional, define a 

profissão como:   

 
Posse de um repertório que inclui conhecimentos e técnicas 
profissionais, por meio das quais a profissão procura solucionar 
situações problemáticas concretas e padrões de competência fixados 
para formação de professores e a prática do magistério (MOROSINI, 
2006, p.392).  

 

Contribuindo com o debate, Imbernón (2001, p.26), salienta que: “o conceito 

de profissão não é neutro nem científico, mas produto de um determinado conteúdo 

ideológico e contextual”. Desta forma, todas as atividades profissionais 

desenvolvidas por um grupo de pessoas sofrem forte influência da conjuntura 

política e social. Numa conjuntura de crise, incertezas, mudanças, inovações 

tecnológicas, globalização da economia, diferentes formas de organização do 

trabalho, vai exigir de quem atua na educação cada vez mais profissionalismo. 

Veiga (2005, p.30) define profissionalismo como: “características e capacidades 

específicas da profissão” que o profissional precisa adquirir para desenvolver o seu 

trabalho com dignidade. Ressaltamos aqui, a importância da competência técnica e 

política, da capacidade de pensar e tomar decisões, dos saberes próprios inerentes ao 

seu fazer profissional. 

De acordo com Veiga profissionalismo diz respeito à:  

 
No que diz respeito ao profissionalismo, a perspectiva que 
defendemos propõe a compreensão do projeto pedagógico – que tem 
a ver com a qualidade interna do ensino como prática social e como 
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profissão, no qual as dimensões epistemológicas e éticas, teóricas e 
práticas – constituem o eixo fundante. Essa é uma visão que enfatiza 
o que exatamente pretendemos: “profissionais competentes com 
compromisso ético-politico, capazes de desempenhar seu trabalho 
com autonomia, responsabilidade, espírito criativo e colaborativo” 
(VEIGA, 2005, p.30).   

 

Discutir profissionalismo na docência do ensino superior requer um olhar 

sobre os processos educacionais, a organização acadêmica, as políticas públicas que 

interferem na dinâmica de vida e do trabalho do professor e as exigências do 

mercado de trabalho. Logo, o professor que atua no ensino superior, deve 

desenvolver-se profissionalmente, dentro de uma perspectiva individual e coletiva. 

Uma vez que, ao pertencer a um grupo, ele partilha saberes próprios, espaços 

formativos, funções, lutas e conquistas que o identifica e diferencia de outros 

profissionais.  

Além do conceito de profissão, consideramos importante discutir a questão da 

profissionalização docente. Segundo Veiga, 

 
A profissionalização não se resume apenas a formação profissional, 
envolve alternativas que garantam melhores condições de trabalho e 
de atuação e que respeitem as práticas pedagógicas construídas ao 
longo da experiência profissional. É, portanto um projeto sociológico 
voltado para a dignidade e o status social da profissão, em que se 
incluem também condições de trabalho, remuneração e consideração 
social de seus membros (VEIGA, 2005, p.31). 

 

Dentro dessa perspectiva, consideramos importante ressaltar o papel 

assumido pelos atores sociais, entidades e organizações sindicais, no sentido de 

desenvolver ações políticas de resistência e contestação que favoreçam o processo de 

profissionalização da docência.   

Nóvoa (1992, p.23) destaca que “a profissionalização é um processo através do 

qual os trabalhadores melhoram o seu estatuto, elevam os seus rendimentos e 

aumentam o seu poder, a sua autonomia”. É nesse sentido que entendemos a 

docência no Ensino Superior, como um espaço de construção, ressignificação de 

sentidos, de lutas, disposição e desejo de uma aprendizagem contínua e permanente 

na profissão.  
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 Pimenta e Anastesiou (2002, p.15) afirmam que “docência é uma profissão 

que tem por natureza constituir um processo mediador entre sujeitos essencialmente 

diferentes, professor e alunos no confronto e na conquista do conhecimento!”.  

A docência no ensino superior sofreu forte influência da ciência moderna, a 

qual, só considera como conhecimento, aquele saber pautado no método científico e 

suas metodologias, próprio das ciências exatas e da natureza. A prática pedagógica 

no ensino superior revela como essa visão positivista de ciência continua presente, 

chegando, inclusive, às ciências sociais, que para pleitear e legitimar o conhecimento 

recorrem a este modelo de racionalidade, pautando-se nos pressupostos da 

neutralidade, objetividade, previsibilidade, mensuração, quantificação e certeza.  

Diante de tal realidade, esperava-se do professor universitário o domínio do 

conhecimento no campo específico da sua área, para dispor aos alunos sem uma 

preocupação significativa com os saberes pedagógicos.  

Contribuindo para o debate sobre a docência no ensino superior, Benedito 

(apud PIMENTA; ANASTASIOU, 1995) salienta que:  

 
O professor aprende a sê-lo mediante um processo de socialização em 
parte intuitiva, autodidata ou (...) seguindo a rotina dos “outros”. Isso 
se explica, sem dúvida a inexistência de uma formação como 
professor universitário. Nesse processo, joga um papel mais ou 
menos importante, sua própria experiência como aluno, o modelo de 
ensino que predomina no sistema universitário e as reações de seus 
alunos, embora não há que se descartar a capacidade autodidata do 
professorado. Mas ela é insuficiente (BENEDITO apud PIMENTA; 
ANASTASIOU, 1995, p. 131). 

 

Essa afirmação mostra a responsabilidade que devemos ter com a formação 

inicial e continuada dos professores que atuam na educação superior. As exigências 

para entrada e progressão na carreira não podem se resumir apenas a titulação e 

produção científica da área especifica. O conhecimento pedagógico é um elemento 

essencial no processo de aprendizagem da docência no ensino superior. 

Ressaltamos aqui a importância de espaços institucionais que viabilizem a 

discussão, a reflexão e a construção conjunta do conhecimento pedagógico, de modo 

a qualificar o trabalho docente e potencializar a transformação da prática. As 
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experiências de vida, trabalho e demandas da profissão devem ser compartilhadas 

com os pares num movimento de formar-se e desenvolver-se profissionalmente. 

Bolzan e Isaia (2006, p.493) salientam que “a construção da aprendizagem de 

ser professor é coletiva, se faz na prática da sala de aula e no exercício de atuação 

cotidiana, seja na escola ou na universidade. É uma conquista social compartilhada 

com os pares”.  

No Brasil a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 1996, 

que define as diretrizes e bases da educação nacional, faz referência à preparação 

pedagógica para o exercício da docência no ensino superior, ao exigir que as 

instituições contenham uma parcela de seus professores titulados em nível de pós-

graduação:  

 
A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em 
nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado 
e doutorado. Parágrafo único: O notório saber, reconhecido por 
universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a 
exigência de título acadêmico (BRASIL, 1996, art.66). 

 

No que se refere à exigência de titulação, o Decreto 2.207 de 1997 determina 

que, no segundo ano de sua vigência, as instituições de ensino superior deverão 

contar com 15% de seus docentes titulados na pós-graduação stricto sensu, dos quais 

5% de doutores, pelo menos, no 5º ano de sua vigência; com 25%, dos quais 10% de 

doutores, pelo menos; e no oitavo ano de vigência, um terço dos quais 15% de 

doutores pelo menos.  

Pimenta e Anastesiou (2002) fazem algumas críticas ao texto da lei, pois não 

concebem a docência universitária como um processo de formação, mas sim como 

preparação para o exercício do magistério superior, que será realizada 

prioritariamente (não exclusivamente) em nível pós-graduação Stricto Sensu. Para as 

autoras, a não exclusividade só contribuiu para o crescimento do número de cursos 

de pós-graduação Latu Sensu, ou mesmo a introdução neles de disciplinas de 

Metodologia do Ensino Superior ou Didática do Ensino Superior, sem a devida 

preocupação com a formação docente. No mercado de trabalho essa titulação tem 

servido para cumprir parcialmente a lei, mas também tem sido estimulada por 
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instituições de ensino superior, por significar salários mais baixos do que os que 

seriam exigidos por titulados em cursos Stricto Sensu. 

No Brasil, nas instituições públicas é por meio de concurso público que o 

professor ingressa na carreira do magistério superior. Há exigência de pós-graduação 

na área ou disciplina em que o candidato se propõe a ensinar, mas não há quanto à 

formação pedagógica. Assim, mesmo com anos de estudo e experiência em áreas 

especificas, é possível perceber que muitos docentes desconhecem cientificamente o 

processo de ensino e de aprendizagem.   

Conforme afirmam Pimenta e Anastasiou,  

 
Os docentes ingressam em departamentos para ministrar disciplinas 
já definidas, recebem ementas já prontas e sem qualquer orientação 
sobre processos de planejamento, metodologia ou avaliação devem se 
responsabilizar pela docência exercida. No colegiado dos cursos e 
departamentos onde atuam a avaliação docente, normalmente 
realizada no final do semestre, com seus resultados, não são objetos 
de estudo ou análise individual com vistas a uma melhor atuação. 
Também não se exige do professor relatórios como normalmente 
acontece com as atividades de pesquisa, que são normalmente objetos 

de controle institucional (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p.37).  
 

Assim, fica evidente o despreparo para o exercício profissional com que 

muitos docentes ingressam no ensino superior. A docência na universidade 

ultrapassa os processos da sala de aula e requer uma formação para além do domínio 

dos conhecimentos específicos. 

As instituições de Ensino Superior precisam investir na formação do seu 

quadro decente, de forma que se possa eliminar as fragilidades da prática 

pedagógica e garantir a qualidade da produção do conhecimento, articulando ensino, 

pesquisa e extensão.  

Masetto (1998) aponta alguns fatores negativos que contribuem para que a 

formação pedagógica, atrelada à tarefa de ensinar, seja relegada a um segundo plano: 

a) acredita-se que “quem sabe fazer, sabe automaticamente ensinar, não havendo, 

portanto, preocupação com o saber pedagógico; b) a preocupação excessiva com a 

formação do professor universitário, centrada na preparação para conduzir 

pesquisas, dá impressão de que pesquisa e extensão são concorrentes, 
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comprometendo a desejada indissocialização de ensino - pesquisa – extensão; c) 

inexistência de uma legislação que estimule a formação pedagógica universitária, 

uma vez que a constituição federal brasileira e a lei de diretrizes e bases da educação 

nacional (LDB) são omissas em relação à formação.  

Além disso, com os cortes de financiamento para estudos e pesquisas, sem 

condições de trabalho, baixos salários e a falta de políticas governamentais que 

promovam a qualificação e a formação pessoal, o desenvolvimento das boas práticas 

docentes, no ensino superior, ficam comprometidas.     

         Muitos são os desafios enfrentados pelos professores que atuam na docência 

universitária e superá-los é uma necessidade que exige uma melhor articulação 

envolvendo a comunidade acadêmica e a sociedade, no sentido de favorecer o 

crescimento e fortalecimento da instituição e o desenvolvimento profissional dos que 

trabalham neste nível de ensino. 

 

2.4  DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL  

 

Discutir o conceito de desenvolvimento profissional docente requer um olhar 

para a história pessoal e profissional do professor ao longo da sua carreira, suas 

experiências, saberes e aprendizagens.   

 Crecci e Fiorentini (2013), em artigo publicado “Desenvolvimento Profissional 

Docente: Um Termo Guarda-Chuva ou um novo sentido a formação”, nos fazem 

pensar na diferença entre o desenvolvimento profissional e a formação docente. 

 
O conceito de desenvolvimento profissional docente surge para 
demarcar uma diferenciação com a ideia de formação docente 
baseada em cursos que não estabelecem relação com o cotidiano e 
com as práticas profissionais (CRECCI; FIORENTINI, 2013, p.13). 

 

O conceito de desenvolvimento profissional indica crescimento, continuidade, 

envolve experiências formativas, através das quais os professores aprendem e se 

constituem enquanto sujeitos, ampliando as suas possibilidades de atuação. Nesse 

sentido, é preciso considerar dois aspectos inseparáveis que interferem na prática 

docente: qualificação e reais condições de trabalho do professor. Não há como 
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discutir desenvolvimento profissional sem olhar para questões que historicamente 

interferem na atividade docente como: carga horária, salário, carreira, condições de 

trabalho, gestão. 

Para o educador Christopher Day, o desenvolvimento profissional pode ser 

entendido como:   

 
[...] o processo através do qual os professores, enquanto agentes de 
mudança, revêem, renovam e ampliam, individual ou coletivamente, 
o seu compromisso com os propósitos morais do ensino, adquirem e 
desenvolvem, de forma crítica, juntamente com as crianças, jovens e 
colegas, o conhecimento, as destrezas e a inteligência emocional, 
essenciais para uma reflexão, planificação e prática profissionais 
eficazes, em cada uma das fases de suas vidas profissionais (DAY, 
2001, p.20-21). 

 

O desenvolvimento profissional docente é um processo que pode ser 

individual ou coletivo, de longo prazo, que concebe o professor como um sujeito que 

aprende de forma ativa.   

Conforme Marcelo,  

 
o termo desenvolvimento profissional se adequa melhor à concepção 
de professor como profissional de ensino e tem uma conotação de 
evolução e continuidade, que em nosso entender, supera a tradicional 
justaposição entre formação inicial e formação continuada dos 
professores. O desenvolvimento profissional docente pode ser 
entendido como uma atitude permanente de indagação, de 
formulação de questões e procura de soluções (MARCELO, 2009, p.9).  

 

Desta forma, o desenvolvimento profissional é uma construção do sujeito, um 

compromisso profissional feito de experiências ao longo do tempo que implica 

disponibilidade e desejo de aprender. Pode ser também uma experiência coletiva. 

Como apresenta Marcelo, 

 
O desenvolvimento profissional docente é um processo, que pode ser 
individual ou coletivo, mas que se deve contextualizar no local de 
trabalho do docente — a escola — e que contribui para o de-
senvolvimento das suas competências profissionais através de 
experiências de diferente índole, tanto formais como informais 
(MARCELO, 2009, p.10). 
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Cabe ressaltar, que muitos fatores podem contribuir ou motivar os professores 

a buscarem o desenvolvimento profissional docente. Conforme afirma Marcelo: 

 

O desenvolvimento profissional docente pode ser influenciado pela 
escola, pelas reformas e contextos políticos, integra o compromisso 
pessoal, a disponibilidade para aprender a ensinar, as crenças, os 
valores, o conhecimento sobre as matérias que ensinam e como as 
ensinam, as experiências passadas, assim como a própria 
vulnerabilidade profissional (MARCELO, 2009, p.10). 

 

Desta forma, investir no desenvolvimento profissional contribui para 

preparação técnica-científica e pedagógica dos professores, possibilitando a 

transformação da prática docente e a melhoria da qualidade do trabalho, além de 

ampliar a capacidade de pensar e agir. Assim, concordamos com Nóvoa (1992) 

quando afirma que “a formação é um elemento importante do desenvolvimento 

profissional.”  

 

A formação não se constrói por acumulação de cursos de 
conhecimentos ou de técnicas, mas sim através de um trabalho de 
reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente 
de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir na 
pessoa e dar um estatuto, ao saber da experiência (NÓVOA, 1992, 
p.32). 

 
As práticas de formação de professores precisam ser pensadas tendo como 

referência principal a dimensão coletiva do trabalho docente, pois permite que os 

professores questione a problemática vivida em seu cotidiano, favorece o diálogo e a 

troca de saberes com os pares, estimula a produção do conhecimento e a 

aprendizagem constante. Nesse sentido, Nóvoa, destaca:   

 
Práticas de formação contínua, organizadas em torno dos professores 
individuais podem ser úteis para a aquisição de conhecimentos e de 
técnicas, mas favorecem o isolamento e reforçam uma imagem dos 
professores como transmissores de um saber produzidos no exterior 
da profissão. Práticas de formação que tomem como referência as 
dimensões coletivas contribuem para a emancipação profissional e 
para a consolidação de uma profissão que é autónoma na produção 
dos seus saberes e dos seus valores (NÓVOA, 1992, p.32). 
 

O conceito de desenvolvimento profissional possibilitou um novo olhar sobre 

a vida e o trabalho dos professores que deixaram de ser vistos como agentes passivos 
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da formação e passaram a ser tidos como profissionais comprometidos com o seu 

fazer, que não se subordinam a uma lógica de transmissão de conhecimentos, e que, 

de forma autônoma, os constroem por meio da reflexão na e sobre a ação. 

De acordo com Marcelo (2009, p.15), “quando tratamos do tema 

desenvolvimento profissional é necessário discutir sobre o que os professores devem 

conhecer, e a participação destes no processo de construção do conhecimento para o 

exercício da docência”. O autor aponta as diferenças entre o conhecimento para 

prática, o conhecimento na prática, conhecimento da prática.    

 
Conhecimento para prática - nesta perspectiva o conhecimento serve 
para organizar a prática e desta forma conhecer mais (conteúdos, 
teorias, estratégias) que conduz a uma prática mais eficaz. É o 
conhecimento formal, que deriva da investigação universitária e que 
difere do conhecimento comum. 
Conhecimento na prática – nesta concepção privilegia-se o 
conhecimento na ação, ou seja, aquilo que os professores conhecem 
está implícito na prática, na reflexão sobre a prática e na indagação e 
narrativa dessa prática. É um conhecimento que se adquire por meio 
da experiência e deliberação, sendo que os professores aprendem 
quando tem a oportunidade de refletir sobre o que fazem. 
Conhecimento da prática - esta última tendência está incluída no 
movimento denominado o professor como investigador. Parte-se da 
idéia que em ensino não tem sentido distinguir entre conhecimento 
formal e prático, mas que o conhecimento é construído de forma 
coletiva no interior de comunidades locais, formadas por professores 
que trabalham em projetos de desenvolvimento da escola, de 
formação ou de indagação coletiva (MARCELO, 2009, p.15-16).  

 

Conforme citação, entendemos que o desenvolvimento profissional docente é 

uma construção que envolve um compromisso pessoal, uma disponibilidade do 

sujeito em aprender, em questionar e refletir sobre a própria prática. Sendo assim, 

um elemento essencial para garantir a qualidade da educação e do processo 

ensino/aprendizagem.   

Crecci e Fiorentini (2013) fazem algumas reflexões importantes sobre as 

práticas indutoras ou catalizadoras do desenvolvimento profissional docente, 

destacando a relevância da pesquisa e das comunidades investigativas. Para os 

autores: 
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A reflexão crítica sobre a prática quando vivenciada em uma 
comunidade profissional de forma colaborativa ganha força e poder 
de desenvolvimento profissional, pois os professores socializam suas 
experiências e produzem novos conhecimentos. Desta forma, deixa 
de ser uma iniciativa individual e passa a ser um projeto coletivo, na 
medida em que compartilham os saberes profissionais e se expõem 
diante dos colegas estão envoltos em um movimento de 
desprivatização das práticas (CRECCI; FIORENTINI, 2013, p.17). 

 

A pesquisa, a reflexão, a interação e a colaboração com os pares são práticas 

que possibilitam o desenvolvimento profissional de professores e a construção de um 

repertório de saberes que fundamentam o ensinar e o aprender. Ao teorizar sobre o 

seu trabalho, conectado a um contexto social, cultural e político, os professores têm a 

oportunidade de sistematizar a prática pedagógica e ressignificar a literatura. 

 

2.5  IDENTIDADE DOCENTE 

 

Discutir sobre a construção da identidade docente é de fundamental 

importância para nossa investigação, pois entendemos que o educador é um 

profissional que está sempre se refazendo. Ao estudarmos sobre a vida e o trabalho 

dos professores do curso de ciências Biológicas da UESB, buscamos compreender a 

sua forma de ser e de estar na profissão que não se encontra dissociada de outras 

experiências pessoais e profissionais.  

Entendemos identidade como uma construção que a pessoa faz ao longo da 

vida e da profissão. A própria representação do sujeito no mundo, ou seja, 

construção da imagem de si, para si e para os outros. O Autor Tomaz Tadeu da Silva 

(2000) aponta a identidade como auto-afirmação:   

 

A identidade é simplesmente aquilo que se é: “sou brasileiro”, “sou 
negro”, “sou heterossexual”, “sou professor” (...) A identidade assim 
concebida parece ser uma positividade (aquilo que sou), uma 
característica independente, um fato autônomo. Nessa perspectiva, a 
identidade só tem como referência a si própria, ela é auto-contida e 
auto-suficiente (SILVA, 2000, p.74).  
 

Em relação à autossuficiência, tem-se que dar ênfase ao fato de que a 

identidade caminha junto com a diferença, fundamento base para evidenciar, por 
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exemplo, um grupo profissional de outro. O já referido autor, oportunamente, afirma 

que, “assim como a identidade depende da diferença, a diferença depende da 

identidade. Identidade e diferença são, pois inseparáveis” (SILVA, 2000, p.74).  

A identidade de um grupo social só existe e se estrutura na visão de outra 

identidade, ou seja, o ser diferente é que acaba por dar esqueleto e sustentação ao 

outro grupo social. Nesse sentido, Kathryn Woodward afirma: “a identidade é 

relacional (...). Ela depende para existir de algo fora dela, a saber de outra identidade, 

de uma identidade que ela não é, mas que, entretanto fornece  as condições para que 

ela exista” (apud SILVA, 2000, p.9).   

Pensar a diferença é admitir a existência de sistemas classificatórios para 

demarcar grupos diversos. Sobre isso, Woordward afirma que: “um sistema 

classificatório aplica o princípio de diferença a uma população de forma tal, que seja 

capaz de dividi-la em ao menos dois grupos opostos: nós/eles, eu/outro” (apud 

SILVA, 2000, p.40).  

Para entender a história de vida e trabalho dos professores da UESB e o que 

faz estas pessoas se diferenciarem profissionalmente de outros grupos, é necessário 

olhar para suas identidades sociais ou seja, para todos os aspectos que os identificam 

enquanto grupo. Pois, a identidade está diretamente ligada ao homem enquanto 

membro de um grupo social. A identidade implica dinâmica, ela está sempre em 

movimento.   

Consideramos a identidade profissional como uma complexa rede de sentidos 

e significados partilhados por um grupo de pessoas que, embora diferentes entre si, 

decidiram por seguir uma mesma carreira, e que, de forma individual e coletiva, 

buscaram o desenvolvimento profissional.   

Para Dubar (1997, p.77), “a identidade profissional é um encontro de 

trajetórias socialmente condicionadas por campos socialmente estruturados”. Por 

isso, é importante ressaltar a relevância do processo de formação na construção e 

fortalecimento da identidade, possibilitando a reflexão crítica das representações 

sociais acerca da docência, construídas e praticadas ao longo do tempo.  
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A pergunta é: como eu me construo professor(a)? A resposta tem a ver com as 

condições de trabalho, com a valorização social da profissão, com a forma com que se 

dá a relação com os pares no dia a dia, em seu fazer pedagógico. 

Pimenta contribui com a discussão sobre a construção da identidade: 

 
Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação 
social da profissão, da revisão constante dos significados sociais da 
profissão, da revisão das tradições. Mas também da reafirmação de 
práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas 
culturalmente. Práticas que resistem a inovações porque prenhes de 
saberes válidas as necessidades da realidade. Do confronto entre 
teorias e práticas da análise sistemática das práticas a luz das teorias 
existentes, da construção de novas teorias. Constrói-se, também pelo 
significado que cada professor enquanto ator e autor, confere a 
atividade docente em seu cotidiano, a partir de seus valores, de seu 
modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, das 
representações de seus saberes, de suas angústias e anseios, do 
sentido que tem em sua vida ser professor. Assim, como a partir de 
sua rede de relações com outros professores, nas escolas, nos 
sindicatos e em outros agrupamentos (PIMENTA, 1999, p.67). 

 

Percebe-se, na literatura educacional, que a crise de identidade, que gera o 

chamado mal estar docente, tem suas raízes nas transformações sociais e no processo 

de desprofissionalização, que provoca, no professor, insatisfação com a própria 

profissão, desmotivação e indefinição quanto as suas atribuições e isenção de 

responsabilidades.   

A partir da nossa experiência em sala de aula e de toda literatura, 

compreendemos que a identidade profissional docente se constrói com base nas 

trajetórias individuais e coletivas. Conforme Pimenta: 

 
A identidade humana não é dada de uma vez por todas, no ato do 
nascimento: constrói-se na infância e deve reconstruir-se sempre ao 
longo da vida. O individuo nunca constrói sua identidade sozinho; 
depende tanto do julgamento dos outros, como das suas próprias 
orientações e auto definições. Assim, identidade é produto de 
sucessivas socializações (PIMENTA, 2009, p.63). 

 

Conforme citação, a construção da identidade é um processo que demanda 

tempo. Tempo para atribuirmos sentido e significado às vivencias pessoais e 
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profissionais, duas dimensões que se interpenetram e se interferem. Tempo para se 

refazer, assimilar mudanças, produzir e acomodar novos saberes.  

A identidade se constitui na interação eu/outros. Envolvendo auto-

reconhecimento (como os professores se veem) e o alter-reconhecimento (como os 

professores são vistos pelos outros – sociedade).  Ao lançar um olhar sobre a vida e a 

pessoa do professor, Nóvoa afirma que:  

 
A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de 
construção de maneiras de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais 
adequado falar em processo identitário, realçando a maneira como 
cada um se sente e se diz professor (NÓVOA, 2000, p.16).  
 

Desta forma, a identidade pode ser vista como um processo de evolução do 

sujeito que se aplica a interpretar e reinterpretar as suas experiências pessoais e 

profissionais numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. Marcelo 

considera a identidade docente: 

 
[...] como uma realidade que evolui e se desenvolve de forma 
individual e coletiva. A Identidade não é algo que se possui, mas algo 
que se desenvolve ao longo da vida. A identidade não é um atributo 
fixo de determinada pessoa, mas sim um fenômeno relacional. Ocorre 
no terreno do intersubjetivo e caracteriza-se como sendo um processo 
de interpretação de si mesmo enquanto indivíduo enquadrado em 
determinado contexto. Sendo assim, identidade pode ser entendida 
como resposta a pergunta: “Quem sou eu, neste momento?” 
(MARCELO 2009, p.9).   

 

Assim, a formação da identidade envolve tanto o profissional docente, como o 

contexto em que ele está inserido. Nesse sentido, Marcelo afirma que: 

 
A identidade profissional não é única. Espera-se que os professores se 
comportem de maneira profissional, mas não porque adotam 
características profissionais prescritas (conhecimentos e atitudes), os 
professores distinguem-se entre si em função da importância que dão 
a estas características, desenvolvendo uma resposta própria ao 
contexto (MARCELO, 2009, p.120).   

 

Tendo em vista o contexto em que os professores se movem, diante das 

transformações ocorridas nas últimas décadas que contribuíram para alterar a 

situação profissional docente, concordamos com Marcelo (2009, p.9), quando o 
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mesmo afirma que: “fortalecer a identidade profissional contribui para a percepção 

de auto - eficácia, motivação, compromisso e satisfação no trabalho do professor é 

um fator importante para que este se converta num bom professor”. 

Estrela (1997), ao abordar a questão da identidade docente, trata dos riscos de 

descaracterização que incidem sobre este grupo profissional, provenientes em parte: 

 
a) Da progressiva incompreensão e ausência de reconhecimento 

social da função docente. O professor vê-se cada vez mais 
relegado para um plano secundário na estruturação social e 
cultural que as sociedades do futuro vão assumindo, resultante da 
aceleração da histórica e da consequente imprevisibilidade quanto 
ao lugar, as funções e a importância que irão ter no futuro os 
professores, quer individualmente, quer como grupo profissional. 

b) Da indefinição institucional da escola a nível organizativo, a par 
da proliferação dos papeis exigidos ao professor. Justificados no 
passado como um estatuto de primeira importância, o perfil 
funcional da escola parecia corresponder claramente às exigências 
da sociedade. Atualmente a escola é questionada por todos.  

c) Finalmente, a deficiente percepção por parte do professor do que 
é a sua profissão adensa o interior do próprio educador, ao 
questionar-se sobre o sentido do que se faz e o modo como os 
outros entendem e reconhecem a sua ação (ESTRELA, 1997, p.24). 

 

Para que a identidade profissional se estruture, é de fundamental importância 

que os professores desenvolvam um sentimento de pertença à profissão, assumindo 

o que realmente lhes cabe no que se refere a funções, atribuições, bem como 

ocupando os espaços de luta por melhores condições de trabalho e valorização social 

da profissão. Estamos falando da assunção de nós por nós mesmos. O sentir-se 

professor no sentido de resgatar a condição de sujeito é uma conquista que todo 

professor tem de fazer.  Conforme afirma Vasconcellos: 

 

O professor deve se comprometer com a alteração das condições do 
seu trabalho, tanto do ponto de vista objetivo (salário, carreira, 
instalações, equipamentos), quanto subjetivo (proposta de trabalho, 
projeto educativo, relação pedagógica, compromisso social, vontade 
política, abertura para mudança, disposição democrática) 
(VASCONCELLOS, 2001, p.77). 
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O psicólogo Ciampa (2011) se apoia nos fundamentos da Psicologia Social 

para discutir identidade como metamorfose, como transformações que o sujeito 

vivencia ao longo da vida, buscando sempre sua emancipação:  

 
Defino identidade como processo de metamorfose, como movimento 
das transformações que vão configurando nossas identidades, seja 
como história de vida – um passado que se fez pela minha atividade –
, seja como projeto de vida – um futuro a ser buscado a partir de meu 
desejo –, ou seja, desenvolver a competência de falar e agir com 
autonomia para afirmar quem sou e quem gostaria de ser (CIAMPA, 
2011, p.4).  

 

A identidade tem caráter dinâmico, é construída e reconstruída em um 

contexto de incertezas, podendo manter-se ou modificar-se. Quando falamos de 

emancipação estamos falando de um movimento que não se finda, pois vivemos em 

um contexto de opressão que exige do sujeito diferentes formas de enfrentamentos.    

Ciampa (1987), afirma que “a identidade se constrói na e pela atividade”. 

Nesse sentido, é possível falar da importância do trabalho, pois é por meio dele que o 

homem se faz. Na universidade, seja na pesquisa, no ensino, na extensão ou em 

atividades administrativas, os professores legitimam a profissão no exercício 

competente do seu ofício, por meio da reflexão crítica, sobretudo quando estão 

empenhados em construir uma educação de qualidade para todos.   

Assim, reitero que, só por meio do debate, do amadurecimento político, da 

mobilização da categoria, dos sindicatos, da participação em eventos, das produções 

científicas e de uma práxis transformadora será possível afirmar a identidade 

docente.  
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PARTE III 

DOS ALINHAVOS: OPÇÃO METODOLÓGICA  
 

Quem elegeu a busca, não pode recusar a travessia. 
Guimarães Rosa 
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3  COSTURAS, DIÁLOGOS, POSSIBILIDADES  DA PESQUISA QUALITATIVA: 

HISTÓRIAS DE VIDA E DE FORMAÇÃO 

   

O real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe 
para a gente é no meio da travessia. 

 Guimarães Rosa (2005, p.80) 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar a metodologia da pesquisa, seus 

objetivos e abordagens, caracterização do campo, a escolha dos participantes, os 

instrumentos para coleta de dados e os caminhos da investigação, explicitando a 

opção pela história de vida e de formação e análise compreensivo-interpretativa. 

 

3.1 SOBRE A PESQUISA QUALITATIVA 

 

Martins (2004, p.289) conceitua a metodologia como sendo “o conhecimento 

crítico dos caminhos do processo científico, indagando e questionando acerca de seus 

limites e possibilidades”. Frente a essa citação, é possível afirmar que esta seria um 

instrumento na busca por fazer ciência: uma articulação entre o conteúdo, o 

pensamento e a existência. 

Assim, concordamos com Macedo quando afirma que: 

 
O método é uma possibilidade de formação que transcende em muito 
o ato simplório de dominar de forma não reflexiva instrumentos de 
pesquisa. A Filosofia, epistemologia, teoria e tecnologia da pesquisa 
revelam-se a serviço do método e da formação politicamente 
orientados (MACEDO, 2006, p.14) 

  

Dentro dessa perspectiva, entendemos a ciência como outra forma de olhar o 

mundo, a realidade, o ser humano e suas relações, conforme afirma Macedo: 

 
A ciência não é diferente, é um outro modo de olhar o mundo. Por 
isso, não cabe à ciência reivindicar a superioridade absoluta e um 
lugar fora do mundo-vida, prática tão cara ao intelectualismo e ao 
cientificismo. A realidade é que o mundo humano altera-se com as 
inovações conceituais e uma ciência moral da vida humana não pode 
ser isenta de valores redefinições e interpretações de nossas opções 
fundamentais na vida (MACEDO, 2006, p.12). 
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Cabe deixar claro que a ciência que se ocupa das pautas humanas não exclui o 

esforço da razão e o rigor no trato com as informações coletadas, próprio de toda 

prática cientifica rigorosa de quem busca conhecer a realidade.   

Toda pesquisador preocupado com os sentidos e significados que homens e 

mulheres atribuem à vida, sabe que há muito por desconstruir e muito por mobilizar 

no processo de olhar o outro. Para Macedo (2006), ao experimentar o campo de 

pesquisa o investigador precisa ter uma atitude de abertura para o que se mostra.  

 
O importante é ressaltar que, para conhecer como o outro 
experimenta a vida, faz-se necessário o exercício sensivelmente difícil 
de sairmos de nós mesmos. Há que nos desdobrar-nos, revirarmos, 
suspendermos preconceitos, criticarmos-nos, abrirmo-nos a certa 
violação de hábitos sagrados e solidificados da sociedade do eu. 
Experiência intestina e radicalmente relacional da intercriticidade 
(MACEDO, 2006 p.28).   

 

Ressaltamos aqui a importância do espirito científico curioso para 

compreender a complexidade da vida cotidiana e produzir o conhecimento. A vida 

humana inscrita em uma temporalidade não é previsível, são as pessoas que 

constroem suas realidades ao mesmo tempo são construídas por elas.  

Ghendin e Franco (2008) chamam a atenção para construção do olhar do 

pesquisador:  

 
Educar o olhar significa aprender a pensar sistematicamente e 
metodicamente sobre as coisas vistas; implica perceber o que elas são 
e por que estão sendo do modo como se apresentam. Com efeito, a 
educação do olhar cobra a percepção das múltiplas representações do 
mundo e da cultura socialmente construídas. Para que isso seja 
possível, mais que tudo, é preciso aprender a “penetrar no real para 
compreendê-lo em sua radicalidade ontológica, epistêmica e 
metodológica (GHENDIN; FRANCO, 2008 p.73). 

 

Portanto, o olhar sobre o objeto de investigação deve ser um olhar que capta o 

implícito, para ver além do que se mostra no primeiro momento, significa pensar, 

refletir, questionar, interpretar, sem aceitar passivamente os fatos. Segundo Ghendin 

e Franco (2008, p.79) o olhar possibilita a passagem da objetividade para 

subjetividade, criando inúmeras formas de ver o mesmo objeto, possibilita a criação 
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do ser, ao  mesmo tempo que permite a recriação do mundo, segundo as formas de 

que se dispõe para interpretá-lo.  

Para compreender a história de vida e a profissão construída pelos professores 

da UESB no cenário das estaduais baianas, lançamos o nosso olhar sobre as condições 

de trabalho e as contradições de uma história vivida por este grupo de trabalhadores. 

Portanto, optamos por uma abordagem qualitativa que segundo Bogdan e Bilklen 

(1994, p.16), em educação, assume muitas formas e pode ser conduzida por múltiplos 

contextos, privilegiando a compreensão dos comportamentos a partir das 

perspectivas dos sujeitos da investigação. 

A pesquisa qualitativa num embate com o positivismo busca romper com uma 

concepção de ciência pautada nos pressupostos da previsibilidade, neutralidade e 

objetividade. Ela não se preocupa em quantificar, mensurar dados ou construir leis 

universais que podem ser testadas e comprovadas em qualquer tempo ou lugar. A 

pesquisa qualitativa traz para o debate as pautas humanas, a subjetividade e a 

singularidade dos sujeitos. 

Desta forma, pensamos na responsabilidade que é posta ao pesquisador no 

movimento de busca e de investigação. Morin (2002), destaca a importância de fazer 

ciência com consciência, pautada em princípios éticos, na dialogicidade, em uma 

nova forma de pensar e de apreender a complexidade do real.  

 Contribuindo com o debate sobre pesquisa qualitativa, Brito, salienta que:  

 
A pesquisa baseada na abordagem qualitativa 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-lhe refletir, 
recolocar-se, aprender fazer conceitos, refazer percursos e se propiciar 
uma formação enquanto observador/interpretador/sujeito (BRITO 
2011, p.49-50). 

 

A pesquisa qualitativa se opõe ao positivismo sem rejeitar o rigor para analisar 

e interpretar a realidade que é considerada uma construção provisória. Segundo 

Macedo (2006, p.15) ”realidade é o compreendido, o interpretado e o comunicado. 
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Não havendo uma só realidade, mas tantas quantas forem suas interpretações e 

comunicações.” 

Assim, a realidade é uma construção que cada sujeito faz, uma leitura a partir 

de suas vivências, experiências, crenças e valores. A realidade é dinâmica, mutável, 

prenhe de possibilidades, por isso a necessidade da reflexão crítica e sistemática 

acerca do que se vê.   

De acordo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa apresenta cinco 

características:  

 
1) A fonte direta dos dados, é o ambiente natural e o investigador é o 
principal agente na recolha desses mesmos dados. 
2) Os dados que o investigador recolhe são essencialmente de caráter 
descritivo. 
3) Os investigadores que utilizam metodologias qualitativas 
interessam-se mais pelo processo em si que propriamente pelos 
resultados. 
4) A análise dos dados é feita de forma indutiva. 
5) O investigador interessa-se, acima de tudo, por tentar compreender 
o significado que os participantes atribuem às suas experiências 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.16). 

 

Desta forma, entendemos que no processo de investigação educacional o 

pesquisador e sua pesquisa se influenciam, uma vez que se busca compreender as 

ações cotidianas que emergem de um contexto e que são vivenciadas pelos sujeitos. 

Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa se preocupa como cotidiano e as 

especificidades da vida humana: 

 
Na pesquisa qualitativa a preocupação não é quantificar, mas 
compreender e explicar a dinâmica das relações sociais que, por sua 
vez, são depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos. Os autores 
que seguem tal corrente trabalham com a vivência, com a experiência, 
com a cotidianidade (MINAYO, 2001, p.24). 

 

Nesse sentido, o pesquisador deve se colocar como uma pessoa comum em 

seu campo de estudo, fazer uso de uma linguagem simples e clara, a fim de ganhar a 

confiança dos atores sociais.  Para Macedo,  

 
 



56 

A pesquisa qualitativa apresenta em suas análises as vozes de 
segmentos sociais oprimidos e alijados, em geral silenciados 
historicamente pelos estudos normativos e prescritivos, legitimadores 
da voz da racionalidade descontextualizadas (MACEDO, 2001, p.18). 

 

 A seguir anuncio a história de vida e de formação como opção metodológica 

para esta investigação no sentido de contribuir por meio das narrativas para a 

geração de novos entendimentos sobre o trabalho e a profissão docente. 

 

3.2  SOBRE AS HISTÓRIA DE VIDA E DE FORMAÇÃO: PESQUISA-FORMAÇÃO 

 

Para investigar como os professores do curso de Ciências Biológicas da UESB 

entendem seu trabalho, sua carreira e seu encontro com o ser professor, decidimos 

trabalhar com a história de vida e de formação, por entender ser uma abordagem 

metodológica que nos permitiu resgatar as experiências vividas pelos sujeitos-

colaboradores ajudando a compor a história de um lugar, de um grupo social, de 

uma instituição.  

Macedo ao discutir sobre a história de vida afirma que: 

 
A história de vida nada tem a ver com a uniformidade e linearidade. 
Na prática da história de vida, atores ignorados e/ou excluídos 
econômica e culturalmente adquirem a dignidade e o sentido de 
finalidade, ao rememorar a própria vida, contribuindo para formação 
de outras gerações. No campo educacional é mais uma contribuição 

para o rompimento com o colonialismo intelectual (MACEDO, 2006, 
p.114). 

 

A metodologia da história de vida possibilita a reflexão e a transformação da 

vida do sujeito que nela se insere. Uma vez que ao narrar a sua história e as marcas 

deixadas pelo seu trabalho, pode-se rever a sua atuação enquanto educador.  

Josso (2004), em seu livro Experiências de Vida e Formação, mostra o potencial da 

história de vida para compreensão da subjetividade. A autora aborda a forma como a 

pesquisa-formação contribui para construção de conhecimentos e de um saber fazer 

em três níveis: 

1) No individual, trata da subjetividade, dos projetos e dos processos pessoais.  
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2) No metodológico, utilizações potenciais da abordagem biográfica vinculada 

às atividades de pesquisa-formação.  

3) No teórico, fala da formação e de seus processos, no que tange às atividades 

educativas com adultos. 

Assim pesquisadores, estudantes e profissionais em educação apontam a 

importância dos estudos auto (biográficos), para investigação das relações entre a 

história social e individual, sobretudo por garantir que a voz do professor seja 

ouvida. 

Segundo Josso (2004), o trabalho com as narrativas possibilitam a passagem de 

uma tomada de consciência da formação do sujeito, para emergência de um sujeito 

em formação, favorecendo a reflexão crítica sobre o seu itinerário experimental e 

existencial. 

Nesse percurso de formação do educador é necessário a reflexão crítica, para 

construção da autonomia, o autoconhecimento, a autoria, a conscientização e a 

responsabilidade pelo que se faz. Corroborando com a discussão, Souza e Abrahão 

afirmam que: 

 

todos os relatos de histórias de vida, sem exceção, apresentam-se 
como uma sucessão ou uma coabitação de buscas que valorizam 
aspectos particulares da existência: a felicidade, os conhecimentos de 
si e dos outros, a pesquisa de vínculos férteis, o sentido da vida, e 
finalmente o desenvolvimento de uma melhor acuidade de nossa 
capacidade de observação ou dito de outro modo de nossa atenção 
consciente. Assim a formação ao longo da vida, pela vida e para vida 
apresenta-se para um grande número de pessoas como uma procura 
espontânea de uma arte de viver com sabedoria (SOUZA; 
ABRAHÃO, 2006, p.34-35). 
 

A história de vida faz parte de um dos gêneros da história oral, segundo 

Meihy (1995, p.49), A História Oral se divide em três gêneros distintos: a Tradição Oral 

que se caracteriza pelo testemunho transmitido oralmente de uma geração para 

outra; História oral de vida que enfoca as vivências e representações individuais; a 

História Oral Temática que é feita com um grupo de indivíduos sobre um determinado 

evento ou movimento vivido por todos. São perspectivas individuais de sujeitos 

inseridos em um mesmo contexto. Nesse sentido, Thompson, salienta que:  
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Toda fonte histórica derivada da percepção humana é subjetiva, mas 
apenas a fonte oral permite-nos desafiar essa subjetividade, descolar 
as camadas de memória, cavar fundo em suas sombras, na 
expectativa de atingir a verdade oculta (THOMPSON, 2005, p.197). 
 

Para entender a história partilhada pelo grupo de professores do curso de 

Ciências Biológicas da UESB Campus de Jequié, trabalhamos com a oralidade, por 

meio das narrativas, que nos permitiu conhecer o que pensam os professores sobre 

sua condição docente, as relações com os pares, a história da universidade, o trabalho 

de cada um, a sua carreira, e como se veem enquanto sujeitos na história. 

As narrativas representaram para nós a possibilidade de ouvir as vozes dos 

sujeitos da pesquisa, suas histórias, suas lembranças, sua imersão no coletivo docente 

e suas experiências como grupo em um determinado tempo e espaço. Segundo Bauer 

e Gaskell,  

 

[...] As narrativas são infinitas em sua variedade, e nós as 
encontramos em todo lugar. Parece existir em todas as formas de vida 
humana uma necessidade de contar, contar histórias é uma forma 
elementar de comunicação humana e independentemente do 
desempenho da linguagem estratificada, é uma capacidade universal. 
Através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a 
experiência em uma sequência, encontram possíveis explicações para 
isso e jogam com a cadeia de acontecimentos que constroem a vida 
individual e social (BAUER; GASKELL, 2002, p.91). 
 

Souza (2006), ao tratar da narrativa como método de investigação salienta que: 

 

A história de vida tem na atualidade, um lugar próprio (...) que 
requer mais que ajustar ou afinar técnicas ou receituários de 
procedimentos. As histórias de vida constituem-se além de outras 
fontes com base em narrativas produzidas por solicitação de um 
pesquisador com a intencionalidade de construir uma memória 
pessoal e coletiva em um determinado período histórico, 
estabelecendo pesquisador e entrevistado, uma forma peculiar de 
intercâmbio que constitui todo o processo de investigação. Pois nele 
se produzem as histórias de vida, já que essas não preexistem como 
tal a esse processo e, por isso se diferenciam de outras formas de 
relato, como as autobiografias, as histórias de personagens, as 
tradições orais. Por isso a História de vida não é só uma transmissão, 
mas uma construção da qual participa o próprio investigador. Isto 
caracteriza o processo de pesquisa que consiste em fazer surgir 
histórias de vida em planos históricos ricos de significados, em que 
aflorem inclusive, e muito especialmente aspectos de ordem subjetiva 
(SOUZA, 2006, p.154). 
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O ato de narra-se, de falar de si, de contar sua história, suas vivências 

individuais e coletivas permite ao sujeito compreender o processo de conhecimento e 

de aprendizagem que estão implicados nas suas experiências ao longo da vida. 

Assim as narrativas representam a forma como nós vivenciamos e experimentamos o 

mundo. Josso (2004), ao articular a experiência a formação destaca três modalidades: 

 
1) Ter experiência - diz respeito a vivências de situações e 
acontecimentos que se tornaram significativos, porém sem termos 
provocado. 
2) Fazer experiência - relaciona-se às vivências de situações e 
acontecimentos que nós próprios provocamos. 
3)  Pensar a experiência - diz respeito a um conjunto de vivências que 
foram sucessivamente trabalhadas para se tornarem experiências 
(JOSSO, 2004, p.54). 
  

Ao resgatar o percurso profissional e formativo dos professores do curso de 

Ciências Biológicas da UESB, buscamos nos relatos pessoais, elementos fundamentais 

sobre as experiências ao longo das quais se forma a identidade individual e coletiva. 

A propósito Pimenta, quando discute a construção da identidade afirma:  

 
Uma identidade profissional se constrói, pois a partir da significação 
social da profissão. Da revisão constante de significados sociais da 
profissão, da revisão das tradições. Mas também da reafirmação de 
práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas. 
Práticas que resistem à inovação porque prenhes de saberes válidos 
às necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias e as 
práticas, da análise sistemática das práticas à luz das teorias 
existentes, da construção de novas teorias. Constrói-se também pelo 
significado que cada professor enquanto ator e autor confere a 
atividade docente em seu cotidiano a partir de seus valores, de seu 
modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 
representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do 
sentido que tem em sua vida o ser professor. Assim como a partir de 
sua rede de relações com outros professores, na universidade, na 
escola, nos sindicatos e em outros agrupamentos (PIMENTA, 1999, 
p.67). 

 

  As narrativas possuem um potencial significativo para compreensão do que 

somos, da história que construímos, das aprendizagens e do significado que 

atribuímos as nossas experiências individuais e coletivas, que nos constituem 

enquanto pessoas , do nosso lugar social.  
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Pineau (apud SOUZA, 2006) ao discutir sobre os trabalhos desenvolvidos com 

a abordagem biográfica, apresenta uma diferenciação terminológica evidenciando 

quatro categorias:   

 
Biografia - como escrita da vida do outro; A autobiografia – 
“expressa o escrito da própria vida”; Os relatos de vida- insiste sobre 
o enunciado de uma entrega” sem privilegiar o escrito ou o oral, 
utilizando-se em processo de investigação e intervenção; História de 

vida – que  é processo de conhecimento de si e dos significados que 
atribuímos aos diferentes fenômenos que mobilizam e tecem a nossa 
vida individual e coletiva (PINEAU apud SOUZA, 2006, p.138). 

 

As categorias apresentadas contribuem para termos clareza do papel que cada 

sujeito ocupa no movimento da investigação-formação. O pesquisador é o sujeito 

implicado com a construção do conhecimento que transcende o senso-comum; O 

colaborador é aquele que aceita participar da pesquisa narrando suas experiências, 

partilhando sua vida e a realidade que lhe é dotada de sentido. Nesse processo de 

interação, pesquisador e colaborador participam de um projeto de investigação-

formação. 

Pineau (apud SOUZA, 2006), buscando apreender o papel que os atores e 

pesquisadores podem desempenhar em um projeto de investigação-formação 

apresenta alguns modelos:  

 
1) Modelo biográfico - afirmam os autores que existe um distanciamento entre 
o sujeito e o pesquisador, tendo em vista construir um saber objetivo e 
disciplinar exercido pelo pesquisador. 
2) Modelo autobiográfico - existe uma eliminação do pesquisador, porque a 
expressão de sentido e a construção da experiência centram-se na 
singularidade e subjetividade do sujeito. 
3) Modelo interativo ou dialógico - adota uma nova relação de lugar entre 
pesquisador e atores sociais tendo em vista uma co-construção de sentidos, 
porque não é redutível a consciência que tem dela o sujeito e também a análise 
construída pelo pesquisador (PINEAU apud SOUZA, 1999, p. 139). 

 

Consideramos o modelo interativo dialógico muito apropriado para nossa 

pesquisa, pois nos permitiu apreender as memórias e as histórias de vida e de 

formação relacionadas ao mundo do trabalho dos professores da UESB, no sentido 

da investigação-formação tanto para o pesquisador, quanto para os sujeitos 

envolvidos. 
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Segundo Souza (2006), no trabalho com as histórias de vida, é possível adotar 

diferentes fontes e procedimentos de coleta de dados como: os documentos pessoais 

(cartas, diários, autobiografias, fotografias e objetos pessoais) e as entrevistas 

biográficas que podem ser orais ou escritas. Assim, tais fontes se convertem em 

objeto de análise, considerando, sobretudo o contexto de produção, sua forma textual 

e o seu conteúdo em relação ao projeto de pesquisa a que está vinculado.  

Tendo em vista as diversas fontes citadas, optamos pela entrevista, que por 

sua vez possibilitou aos professores do curso de Ciências Biológicas da UESB uma 

reflexão sobre si e sua profissão docente no momento da narração, levando-os a 

vivenciar a dimensão formativa da pesquisa com as narrativas autobiográficas. 

 

3.3  DELINEANDO O CAMPO DE INVESTIGAÇÃO 

 

  A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB é uma instituição 

pública, que integra a Secretaria de Educação do Estado, localizada na Região 

Sudoeste da Bahia. Uma universidade multicampi, com sede em Vitória da 

Conquista e mais dois campi nas cidades de Itapetinga e Jequié, com 36 anos de 

serviços prestados a comunidade a UESB se destaca pela grande contribuição para o 

desenvolvimento  regional. 

 Esta instituição possui uma organização administrativa que está estruturada 

por meio dos conselhos (CONSU, CONSEP, CONSAD), Reitoria, Departamentos e 

colegiados de cursos.  

 A nossa opção pelo campus de Jequié deve-se fundamentalmente ao fato de 

residir nesta cidade e cursar o Mestrado em Educação Científica e Formação de 

Professores que funciona nesta instituição de ensino, além de oferecer o Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas que está voltado para formação de professores. 
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3.3.1 Ciências Biológicas 

 

  Dentro do Departamento de Ciências Biológicas, decidimos pelo curso de 

Biologia que busca formar professores habilitados para atuar no ensino Ensino 

Fundamental e Médio, conforme a Lei 9394. 96 (Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional). 

 Estes profissionais são preparados pela instituição de ensino no período 

mínimo de quatro anos e máximo de seis anos de estudo, o curso é oferecido nos 

turnos matutino e noturno. A formação acadêmica (licenciatura), visa embasar 

teoricamente o licenciando em um regime semestral  de modo que se possa 

contribuir com a Educação básica, elaborando projetos, desenvolvendo pesquisas e 

atuando como mediadores do processo ensino e aprendizagem.  

 Dos profissionais da área, espera-se que se alie a competência técnica a 

competência política de modo a contribuir de forma efetiva para construção de um 

novo modelo de sociedade, atuando como agentes de transformação social. 

 

3.4  OS SUJEITOS- COLABORADORES DA PESQUISA 

 

Quanto aos sujeitos-colaboradores da pesquisa, trabalhamos com professores 

licenciados na área de Ciências Biológicas que já atuavam no Ensino Superior na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e que tinham entre 20 e 30 anos de 

serviço. 

A nossa opção por este grupo de professores teve a ver com experiência e o 

comprometimento por parte de cada um dos docentes com a profissão e processo de 

construção desta universidade por meio do seu trabalho. 

A princípio, fizemos um primeiro contato com a direção do Departamento de 

Ciências Biológicas da Uesb que nos forneceu uma lista com os nomes dos 

professores lotados neste departamento (DCB), contatos, o regime de trabalho e a 

quantidade de anos em que atuam no ensino superior público nesta instituição de 

ensino. 
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Logo após, fizemos um primeiro contato por telefone com dez professores, 

seis deles estavam impossibilitados de participar desta pesquisa por motivos de 

saúde, viagem a trabalho ou afastamento para candidatura política, apenas quatro 

aceitaram participar da pesquisa. Assim, procuramos pessoalmente cada um dos 

sujeitos-colaboradores na UESB em Jequié, apresentamos os objetivos do nosso 

trabalho e agendamos com antecedência local e horário para realização das 

entrevistas. 

Assim a nossa amostra constou de quatro sujeitos-colaboradores sendo três do 

sexo feminino e um do sexo masculino, que identificamos com alguns códigos: para 

professora Freitas – PF, para professora Macedo – PM, para professora Barreto – PB e 

para professor Duque – PD.   

Os quatro professores-colaboradores que narraram a sua história de vida 

articulada ao mundo do trabalho possibilitou compreender um pouco do fazer 

universitário, suas condições de vida e de trabalho. 

 

3.5  A ENTREVISTA  

 

A escolha de qualquer técnica de coleta de dados depende particularmente da 

adequação ao problema da pesquisa. Sendo assim, escolhemos por trabalhar com a 

entrevista, uma vez que esta nos possibilitou a apropriação da oralidade como forma 

de expressão de uma memória, de uma lembrança, de um registro sobre a história de 

vida dos professores do curso de Ciências Biológicas da UESB e sua implicação com a 

profissão e com o mundo do trabalho. 

Segundo Macedo (2006, p.104) a entrevista é um rico e pertinente recurso 

metodológico que permite:  

 
Apreensão de sentidos e significados para compreensão das 
realidades humanas, na medida em que toma como premissa 
irremediável que o real é sempre resultante de uma conceituação; o 
mundo é aquilo que pode ser dito, é um conjunto ordenado de tudo 
que tem nome e as coisas existem mediante as denominações que lhes 
são emprestadas.  
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Lüdke e André (1986, p.34), ressaltam que a entrevista “permite a captação 

imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 

informante e sobre os mais variados tópicos”. Desta forma, ouvimos as vozes dos 

professores sobre uma vida singular, uma vida plural ou uma vida profissional 

através da tomada da palavra como estatuto da singularidade, da subjetividade e dos 

contextos dos sujeitos. 

Minayo (2001), assinala que na história de vida, sua principal função é retratar 

as experiências vivenciadas por pessoas, grupos ou instituições. Existem dois tipos 

de história de vida: a completa que retrata todo o conjunto da experiência vivida e a 

tópica, que focaliza uma etapa ou um determinado setor da experiência em questão.   

Neste trabalho de investigação, pretendemos por meio da entrevista e das 

narrativas possibilitar que o sujeito possa olhar para si próprio, para suas 

experiências e aprendizagens construídas ao longo da vida num movimento de 

reflexão e formação. Para Souza,  

 
A narrativa congrega e carrega experiências diferentes e diversas, 
através das próprias escolhas, das dinâmicas e singularidades de cada 
vida. A construção da narrativa nasce da dialética entre o vivido-
passado, as preocupações do futuro, mas potencializa-se nas reflexões 
e perguntas do presente em função das aprendizagens, saber-fazer e 
conhecimentos implicados na transformação do sujeito em formação 
(SOUZA, 2006, p.141). 

 

Desta forma a entrevista se configurou como um momento de troca, de 

interação, de diálogo. Um encontro entre duas pessoas, envolvidas na investigação, 

que buscam produzir o conhecimento e fazer ciência, sem desconsiderar que a 

dimensão humana e social presentes no trabalho.   

De acordo com os objetivos da pesquisa, buscamos evitar que a entrevista se 

tornasse invasiva ou até mesmo um instrumento burocrático. Tivemos o cuidado 

necessário para no momento da entrevista não ficarmos presos a um roteiro com 

questões pré-elaboradas e perdermos pontos importantes na linha de raciocínio dos 

entrevistados. De acordo com Minayo, 

 
a história de vida tem como ponto principal permitir que o 
informante retome sua vivência de forma retrospectiva. Muitas vezes 
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durante a entrevista acontece a liberação de pensamentos reprimidos 
que chegam ao entrevistador em tom de confidência. Esses relatos 
fornecem um material extremamente rico para análise. Neles se 
encontram o reflexo da dimensão coletiva a partir da visão individual 
(MINAYO, 2001, p.24). 

 

Para se chegar aos dados da realidade investigada, buscamos desenvolver 

uma relação de empatia, colocando-se no lugar do outro, de modo a conhecer quem é 

que fala, de onde fala e como se fala. O pesquisador deve ter bem claro os objetivos 

da sua pesquisa e os motivos que levaram uma pessoa a aceitar ser entrevistado. 

Uma entrevista com roteiro bem elaborado, perguntas feitas em uma 

linguagem clara e adequada, vai possibilitar ao sujeito narrar a sua história de vida 

de forma espontânea, expor seus sentimentos, emoções, buscar recordações, 

situações fortes que marcaram suas escolhas, momentos-charneiras, atribuir sentido e 

significado ás experiências vividas. Josso (2004) ao tratar das representações 

construídas pelo sujeito na narrativa se refere a momentos - charneira afirmando que: 

 
Nos momentos-charneiras o sujeito confronta-se consigo mesmo. A 
descontinuidade que vive, impõe-lhe transformações mais ou menos 
profundas e amplas. Surgem-lhe perdas e ganhos e nas nossas 
interações, interrogamos o que o sujeito fez consigo próprio ou o que 
de si mesmo para se adaptar á mudança, evita-la ou repetir-se na 
mudança (JOSSO, 2004, p.84). 
 

A entrevista nos permitiu captar esses momentos, como experiências 

significativas e formadoras que aparecem na narrativa do sujeito, muitas vezes, 

carregadas de um forte teor emocional, sejam de dor, de alegria, de tristeza, de perda, 

de medo, de insegurança ou de vergonha. 

É pertinente ressaltar a dimensão ética da pesquisa, do respeito pelas 

singularidades dos sujeitos, de suas histórias, de suas narrativas que pretendemos 

deixar bem claro desde o primeiro contato ao apresentar a nossa proposta de 

pesquisa aos colaboradores. Entendemos também que a interação foi uma constante 

em nosso trabalho, sobretudo por se tratar de uma abordagem biográfica com projeto 

formativo. 
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3.6  ANALISE COMPREENSIVA-INTERPRETATIVA 

 

Para entender as trajetórias individuais e coletivas dos professores do Curso 

de Ciências Biológicas da Uesb, optamos por trabalhar com analise compreensiva-

interpretativa das narrativas orais de quatro docentes em seu movimento de trabalho 

e formação ao longo da vida. 

Dentro dos estudos autobiográficos as narrativas de formação vem ganhando 

cada vez mais espaço no campo educacional, sobretudo por assegurar que o 

professor seja ator e autor de sua própria história. Ao narrar a sua trajetória pessoal e 

profissional o sujeito é colocado no centro do processo de pesquisa contribuindo 

como produtor do conhecimento sobre si. 

Sobre a técnica de história de vida, Macedo afirma que:  

 
A técnica de história de vida se propõe a nos contar a vida de um ser 
engajado, deste modo, há um esforço em manter uma coerência entre 
a história que ele narra e aquilo que uma investigação objetiva quer 
descobrir. Por outro lado, quando lemos uma autobiografia temos de 
estar conscientes de que o autor nos conta apenas uma parte da 
história, que ele escolhe os fatos, que negligencia aquilo que lhe 
parece menor ou desagradável, talvez de grande interesse para nós 
(MACEDO, 2006, p.111). 

 

Neste trabalho, em especial os sujeitos colaboradores partilharam por meio 

das narrativas orais as suas experiências de vida e trabalho que são inscritas numa 

temporalidade e que se constituem de lembranças, lugares, pessoas, marcas, ações e 

motivos.  

As narrativas recolhidas por meio da investigação constituem o corpus do 

trabalho de pesquisa e mostram situações do dia a dia dos docentes do curso de 

Ciências Biológicas da Uesb em seus espaços pessoais e profissionais. Conforme 

Souza (2014, p.42) corpus de pesquisa pode ser entendido como um material 

qualitativo constituído por um conjunto de histórias de vida de sujeitos saídos de um 

universo populacional nitidamente definido e dos fins que se procura atingir. 

Assim, para analise, compreensão e interpretação das narrativas orais dos 

professores, recorremos as contribuições de Souza (2014, p.43) que utiliza a ideia de 
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leitura em três tempos, considerando o tempo de lembrar, narrar e refletir sobre o 

vivido: 

Tempo I: “Pré-análise / leitura cruzada; - Tempo II: Leitura temática - uni-

dades de análise descritivas; - Tempo III: Leitura interpretativa - compreensiva do 

corpus” (SOUZA, 2006a, p.79). 

No tempo I: Pré- analise – Fizemos a leitura atenta das narrativas orais dos 

professores da Uesb, para perceber como os sujeitos articulam o pessoal ao 

profissional. Buscamos compreender o caráter temporal da experiência que está 

imbricada no passado, presente e futuro, pois a narrativa permite ao sujeito recordar 

o passado, questionar o presente e projetar o futuro, abrindo possibilidades para que 

o professor se torne visível para si mesmo, numa perspectiva de transformação.  

Neste momento de Pré-análise e leitura cruzada, voltamos o nosso olhar para 

as condições e contextos em que os professores desenvolveram as suas experiências 

de vida e trabalho, buscando perceber em cada discurso explicitado as 

especificidades e aproximações com a vida de outros colaboradores.  

No Tempo II: Leitura temática ou unidades de análise descritivas - nesta etapa, 

foram selecionadas as temáticas recorrentes a partir da leitura de cada narrativa. 

Encontramos como pontos em comum: as experiências de vida e formação, o 

encontrar-se na profissão, modo de trabalho, mundo do trabalho e reorganização da 

vida acadêmica e condições de trabalho do professor. 

No tempo III - Leitura interpretativa - compreensiva do corpus – tomamos 

posse da compreensão que cada sujeito tem sobre as suas próprias experiências, o 

que nos conferiu a oportunidade de ver através do outro. Desse modo, compreender 

o corpus é compreender a história de vida e as experiências de narradas por cada 

ator social. 

A essência das narrativas são as experiências vividas e o conhecimento que se 

constrói a partir delas. Nesse sentido, Larrosa (2002) argumenta que: 

 
O saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, 
contingente, pois, ainda que duas pessoas enfrentem o mesmo 
acontecimento, não tem a mesma experiência. O acontecimento é 
comum, mas a experiência para cada um é singular, por isso ninguém 
pode aprender da experiência de outro, a menos que essa experiência 
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seja de algum modo revivida e tornada própria. A experiência e o 
saber que dela deriva são o que nos permite apropriar-nos de nossa 
própria vida (LARROSA, 2002, p.26). 

 

No próximo capítulo, apresentaremos as narrativas com as experiências de 

vida e trabalho que nos foram confiadas pelos sujeitos colaboradores e que possui 

um grande potencial de formação e transformação.  
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PARTE IV  

DOS ARREMATES: A PESQUISA 

 
Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram, mas 
pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balance, de se 
remexerem dos lugares. A lembrança da vida da gente se guarda em 

trechos diversos; uns com os outros, acho que nem se misturam.  
 

Contar seguindo, alinhavando, só mesmo sendo coisas de rasas 
importância (...) tem horas antigas que ficaram muito mais perto da 

gente do que outras de recente data. O senhor sabe; e se sabe me 
entende. Toda saudade é uma espécie de velhice. 

João Guimarães Rosa. Grande Sertão: veredas. (1982) 
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4  OS PROFESSORES DA UESB E SUAS VOZES: RETALHOS, HISTÓRIAS DE 

VIDA E DE TRABALHO 

 

“O que somos ou, melhor ainda, o sentido de quem 
somos, depende das histórias que contamos e das que 
contamos a nós mesmos. Em particular, das construções 
narrativas nas quais cada um de nós é, ao mesmo tempo, 
o autor, o narrador e o personagem principal” 

(LARROSA 2002, p.48). 

 

Compreender e interpretar as narrativas dos professores do Curso de Ciências 

Biológicas da Uesb que tenham dentre vinte a trinta anos no exercício da docência, 

traz a tona a importância da memória e do cotidiano vivido por estas pessoas na 

trama da sua profissão, revelando suas experiências formativas, aprendizagens sobre 

o mundo do trabalho e significados que atribuem aos diferentes fenômenos que 

mobilizam e tecem a sua história individual e coletiva. 

No cenário contemporâneo a discussão sobre memória vem ocupando cada 

vez mais espaço nos debates acadêmicos, pois o processo de globalização sob forte 

influencia da mídia tem tornado o mundo um só, provocando uma alteração na 

dinâmica da história e do tempo. 

Pierre Nora (1993, p.8) faz uso do termo “aceleração da história” para 

caracterizar a situação em que o passado cede lugar a ideia de eterno presente e 

propõe a preservação da memória como forma de evitar os efeitos devastadores da 

rapidez contemporânea. Para o autor a memória é um processo vivido, conduzido 

por pessoas e grupos, portanto em evolução permanente, aberta a dialética da 

lembrança e do esquecimento e suscetível a todas as manipulações.  

Contribuindo com o debate Halbwachs (1990, p.51) afirma que a memória 

individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva (...) este ponto de vista 

muda conforme o lugar que ali eu ocupo e (...) este lugar mesmo muda segundo as 

relações que mantenho com outros meios.  

Para Halbwachs, “[...] Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são 

lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos 
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envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isso acontece porque jamais estamos 

sós” (HALBWACHS, 2003, p.30). 

Desta forma, é na memória onde nossa lembrança, nossa recordação habita, à 

cada vez que narramos um pouco da nossa história de vida, das nossas ações 

cotidianas carregadas de sucessos ou de fracassos e revivemos as mais diversas e 

desafiantes experiências, que vamos construindo a nossa biografia misturada outras 

tantas histórias de outras tantas pessoas. Uma forma de representação no mundo e 

do mundo. 

As narrativas potencializam no sujeito o contato com sua singularidade, elas 

representam a forma como nós seres humanos vivenciamos e experimentamos o 

mundo. Enquanto atividade formadora, as narrativas de si e das experiências vividas 

pelos professores, caracterizam-se como um momento de formação e de 

conhecimento que se ancora nas marcas acumuladas pelo processo de escolarização, 

formação, trabalho e carreira docente.  

Para Josso (2004, p.153), a história 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. 

Nesse sentido, Souza assevera que: 

 
O processo de narrativa ou história de vida é pois um caminho de 
transformação. Ele transforma-nos e tem consequências no ambiente 
que nos rodeia. Ao mesmo tempo que nos liga ao essencial de nós 
próprios, liga-nos ao mundo exterior. Esta transformação é 
formadora. Ela conduz a uma responsabilidade do autor face ao seu 

ser (que é individual e coletivo) (SOUZA, 2006, p.181). 
 

Ao narrar a sua história de vida é possível que o sujeito ultrapasse os 

contornos egoístas do ser e explore o poder-ser, refletindo sobre sua própria evolução 

enquanto ser humano e quanto profissional. Para Souza (2006, p.182) a pessoa conta-

se e o verbo se faz corpo, habitamos a nossa fala e essa fala move-nos e faz mover os 

outros quando o que dizemos os toca ou sensibiliza. No fundo, trata-se de uma 

metodologia que permite pôr no mundo o mundo que desejamos e vislumbramos. 
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Com base nesse entendimento, ressaltamos a importância da postura ética 

para apresentar e interpretar as narrativas de mulheres e homens pertencentes ao 

magistério superior, atuando na área de ciências biológicas da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia que partilharam conosco o seu percurso de vida e formação 

intelectual, o significado de suas escolhas pessoais, os caminhos que os levaram a ser 

professores e professoras, encantos e desencantos com a profissão, recordações sobre 

a vida profissional, o mundo do trabalho e o compromisso com o saber. 

Conforme Souza (2006, p.181) “Uma narrativa deve idealmente ser socializada 

para que a experiência não fique no isolamento, sem eco. “(...) A articulação pela 

palavra de uma experiência constitui o sujeito como sujeito ator de sua própria 

subjetividade. 

A história de vida tem como fonte para compreensão e interpretação as 

narrativas que são produzidas pelos colaboradores por solicitação do pesquisador ou 

pesquisadora. Ela não se resume apenas a um relato ou descrição, a história de vida é 

uma construção que se faz no processo de investigação entre pesquisador e 

entrevistado. 

As narrativas potencializam o diálogo entre o pessoal e o social, fazendo 

emergir saberes, valores e crenças. Quando os professores contam as suas histórias e 

suas experiências, elas estão sempre embricadas com a família, a universidade, o 

grupo de convívio. 

Desta forma, entendemos que este percurso de narrar as histórias de vida dos 

professores e da nossa própria formação, exige respeito ás vivencias das pessoas que 

se contam ou narram. Pedimos, assim, a devida autorização dos colaboradores de 

forma a poder usar os seus textos ou falas em nosso trabalho. 

Neste capítulo, abordaremos a temática “Trabalho e Vida de Professores” 

buscando entender a partir das narrativas produzidas nas entrevistas as histórias de 

vida e profissão dos docentes que atuam no ensino superior no curso de Ciências 

Biológicas da UESB. Mapearemos também suas condições de trabalho, atividades 

mais desenvolvidas na trama de sua profissão; além de buscar apresentar as 

contradições da história desse grupo de trabalhadores. 
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Assim, articulamos as discussões dos autores que pesquisam a temática com 

os depoimentos dos professores relativos a descrição de seus percursos de vida e 

trabalho vivenciados ao longo de mais de vinte anos de profissão. 

Como apresentamos no capítulo anterior, optamos por trabalhar com uma 

abordagem qualitativa do tipo história de vida. Josso (2003, p.22) considera os relatos 

de história de vida uma revolução metodológica na área das Ciências humanas, pois 

se constitui a partir de dois novos paradigmas: o paradigma de um conhecimento 

fundamentado sobre uma subjetividade explicitada, ou seja consciente de si mesma, 

e o paradigma de um conhecimento experiencial que valoriza a reflexividade 

produzida a partir de vivências singulares. 

Assim, acompanhamos e valorizamos as vivencias que nos foram relatadas 

pelos professores-autores durante a investigação: suas ideias, opções, engajamentos, 

posições adotadas ao longo da vida, referencias, vínculos, acontecimentos sócio-

políticos que influenciaram sua trajetória profissional, seus projetos pessoais e 

coletivos. 

Em sintonia com os objetivos, problemática e metodologia da nossa 

investigação utilizamos como instrumento de coleta a entrevista com um roteiro pré-

elaborado e flexível para que a informação inesperada pudesse ser incluída. 

Ludke e André argumentam que 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 (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.33-34). 
 

Este dispositivo serviu de base para que os professores se debruçassem sobre 

os quesitos trabalho e vida, possibilitando uma maior abertura para o dialogo, troca e 

interação. Buscamos fazer com que o momento de realização das entrevistas fosse 

agradáveis, como pesquisadora exercitamos a escuta e estimulando a fala dos 
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professores-entrevistados que narraram suas histórias de vida, formação e trabalho 

com liberdade. 

As entrevistas tiverem em média a duração de uma hora e meia a duas horas 

de relógio, sendo gravadas com o consentimento dos entrevistados. Todas as quatro 

entrevistas planejadas foram realizadas em diferentes lugares e horários previamente 

agendados, o que evidencia a disponibilidade dos professores em participarem da 

pesquisa. As entrevistas foram realizadas entre setembro e outubro de 2016. 

Logo após, as narrativas gravadas foram ouvidas e transcritas integralmente. 

Fizemos uma primeira leitura para obter uma visão mais global das entrevistas e 

depois novas leituras foram feitas, intercalando o material transcrito com as 

gravações, de forma a assegurar a fidedignidade dos discursos. 

Neste processo, começamos as primeiras analises, em seguida devolvemos aos 

professores as entrevistas por e-mail para que fizessem as alterações necessárias ao 

ler as transcrições. Buscamos neste momento a negociação do texto e o equilíbrio de 

poder entre pesquisador e entrevistados. Todos os professores que participaram da 

pesquisa aprovaram as transcrições e devolveram o e-mail agradecendo.  

Como categorias de análise, utilizamos as experiências de vida e formação, o 

encontrar-se na profissão, modo de trabalho, mundo do trabalho e reorganização da 

vida acadêmica e condições de trabalho do professor. Estas categorias foram 

estabelecidas a partir do roteiro da entrevista que foi previamente elaborado em 

blocos de perguntas básicas e principais que obedeceram uma sequencia, tendo em 

vista os objetivos pretendidos e a futura analise. 

A seguir apresentamos as narrativas dos professores do Curso de Ciências 

Biológicas da UESB, usando para identificação alguns códigos: para professora 

Freitas – PF, para professora Macedo – PM, para Barreto – PB e para Duque – PD. 

Consideramos as narrativas das histórias de vida dos nossos colaboradores uma 

atividade de formação e de conhecimento que se ancora nas experiências de trabalho 

e de vida. 
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4.1  EXPERIÊNCIAS  DE VIDA, FORMAÇÃO E TRABALHO 

 

Nós seres humanos, somos organismos contadores de 
histórias, organismos que individual e socialmente 
vivemos vidas relatadas.  

(CONNELLY; CLANDININ, 1995, p.11) 

 

Apresentar por meio das narrativas as experiências vividas pelos 

professores(as) do curso de Ciências Biológicas da UESB nos possibilita aprender de 

um outro lugar as aprendizagens que foram construídas ao longo da vida e do 

trabalho destes docentes e potencializá-las em nosso percurso de formação.  

Segundo Brito (2011, p.136) Vida é Algo que se desenvolve no tempo e no 

espaço, nas relações entre sujeitos e mundo, aprendentes e aprendidos. Desta forma, 

entendemos a Vida como o tempo de existência entre nascimento e morte, um estado 

de ação, de movimento, construção e evolução do ser humano. Assim, vida é 

atividade, é energia, é um estado de consciência. 

Falar da vida e da forma como ela se desenvolve requer um olhar para 

Formação Humana, pois somos seres incompletos, inconclusos e inacabados e por 

isso dependemos sempre uns dos outros. Conforme Freire (1996) a inconclusão é 

próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre mulheres 

e homens o inacabamento se tornou consciente.  

A consciência de que somos seres inacabados nos permite ir além, faz-nos 

inserir em um movimento constante de busca, deixando de sermos objetos para 

sermos sujeitos da história. E nisto consiste uma educação como um processo 

permanente.  

Homens e Mulheres fazem história por meio do Trabalho. Para Marx (2004) a 

capacidade de produzir de forma consciente, pensar, organizar e atribuir sentido ao 

que faz é próprio do ser humano, marca que o distingue de outras espécies, essa 

característica é chamada pelo autor de capacidade teleológica.  

Na sociedade capitalista o trabalho é centro das relações sociais, é ele que vai 

definir o lugar que cada cidadão ocupa. Conforme Marx (2004) “Os homens são 

aquilo que fazem de si pelo trabalho”. Assim, quem possuí o capital - valor em 



76 

movimento – dita as regras ao trabalhador que muitas vezes são reduzidos a 

condição de cidadão mínimos.   

Antunes (1999) em seu livro “Os Sentido do trabalho” deixa claro a 

importância dessa atividade para o homem e as consequências da exploração 

capitalista para o trabalhador: 

 
Mais do que nunca, bilhões de homens e mulheres dependem 
exclusivamente do seu trabalho para sobreviver e encontram cada 
vez mais situações instáveis, precárias, quando não existentes de 
trabalho. Ou seja, enquanto se amplia o contingente de trabalhadores 
e trabalhadoras no mundo, há uma contrição monumental dos 
empregos, corroídos em seus direitos e erodidos em suas conquistas 
(ANTUNES, 1999, p.11). 

 

Desta forma, concordamos com Marx quando afirma que “a riqueza é o 

resultado da exploração do homem pelo homem.” O trabalho é considerado uma 

mercadoria com custo barato, cujo objetivo é aumentar o lucro. 

Dentro dessa perspectiva, percebemos como é forte a alienação do trabalho 

nas sociedades capitalistas. O estranhamento do trabalhador com o seu trabalho, ele 

não percebe os condicionantes das relações de exploração a que estão submetidos e 

toma o trabalho como uma realidade fatídica.  

Para Antunes (1999), é preciso recusar o trabalho que explora, aliena e 

infelicita o ser social:  

 
O trabalho é em si e por si uma atividade vital. Mas em contraponto, 
se a vida humana se resumisse exclusivamente ao trabalho - como 
muitas vezes ocorre com o mundo capitalista e a sociedade do 
trabalho - ela seria também expressão de um mundo penoso, 
alienante e unilateralizado. Se por um lado necessitamos do trabalho 
humano e do seu potencial emancipador, devemos também recusar o 
trabalho que explora, aliena e infelicita o ser social. Isto porque o 
sentido do trabalho que estrutura o capital acaba sendo 
desestruturante para a humanidade; na contrapartida o trabalho que 
tem sentido estruturante para a humanidade é potencialmente 
desestruturante para o capital (ANTUNES, 1999, p.12). 

 

Desta forma, precisamos pensar a educação para além do capital como nos 

ensina Mésáros: 
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A educação não é negócio, é criação. A educação não deve qualificar 
para o mercado, mas para a vida. “a educação não é mercadoria”. 
Pensar a educação tendo como parâmetro o ser humano exige a 
superação da lógica desumanizadora do capital, que tem no 
individualismo, no lucro e na competição seus fundamentos. Educar 
é colocar fim à separação entre Homo faber e Homo sapiens; é resgatar o 
sentido estruturante da educação e de sua relação com o trabalho, as 
suas possibilidades criativas e emancipatórias (MÉSÁROS, 2008, p.8). 

 

Nesse sentido, entendemos que o trabalho docente deve ser uma prática 

emancipatória, democrática e progressista no sentido de humanizar e não de 

domesticar os homens.  

Conhecer a história de vida, formação e trabalho de professores que atuam 

neste ou em outro sentido é de fundamental importância para a nossa investigação, 

pois nos permite entender o sentido e o significado que cada um atribui ao seu fazer. 

 

4.2  O INGRESSO NA PROFISSÃO, UM ENCONTRO COM O SER PROFESSOR 

 

Nesta parte do texto, apresentamos a história de vida e de profissão 

construída pelos professores do curso de Ciências Biológicas da UESB, o ingresso na 

profissão e o encontro com o ser professor.  

A professora PF ao narrar a sua história de vida e formação, sua trajetória 

escolar e o que levou a escolher a profissão de professora traz em seu discurso 

algumas lembranças de lugares, acontecimentos e pessoas que marcaram seu 

percurso formativo: 

 
Fui alfabetizada aos 10 anos de idade. Morava em Algodão, numa 
fazenda em Ibirataia, e meus pais que me alfabetizaram. Acho que o 
tempo que ficava com meu pai e o carinho que ele demonstrava ao 
me ensinar ficou gravado para mim que professor era alguém 
especial, alguém de respeito, alguém que tinha o conhecimento. 
No meu percurso formativo para o magistério, o que mais me marcou 
foi as inúmeras vezes que ia para a escola e não tinha aula, e como 
não tinha aula, também não tinha merenda, era um verdadeiro 
suplicio, pois passava fome. Isto há 55 anos atrás. 
                                                                     (PROFESSORA FREITAS - PF)  
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Para Pollak (1992) a memória é um processo dialógico entre o individual e o 

coletivo constituído por fatos, personagens e lugares.  

 
O primeiro elemento constitutivo da memória individual e coletiva 
são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo lugar são 
os acontecimentos “vividos por tabela”, ou seja acontecimentos 
vividos pelo grupo ou coletividade a qual a pessoa se sente perceber. 
São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, mas 
que no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas é 
quase impossível saber se ela participou ou não. Se for mais longe a 
esses acontecimentos vividos por tabela vêm se juntar todos os 
eventos que não se situam dentro do espaço-tempo de uma pessoa ou 
de um grupo. É perfeitamente possível que por meio da socialização 
política, ou da socialização histórica ocorra um fenômeno de projeção 
ou identificação com determinado passado tão forte que podemos 
falar numa memória quase que herdada. A memória é constituída por 
pessoas, personagens. Aqui também se aplica o mesmo esquema, 
falar de personagens encontrados no decorrer da vida, de 
personagens frequentados por tabela, indiretamente, mas que por 
assim dizer se transformam quase que em conhecidas, e ainda de 
personagens que não pertenceram ao tempo da pessoa. Além dos 
acontecimentos e dos personagens pode-se arrolar finalmente os 
lugares. Existem lugares da memória, lugares particularmente 
ligados a uma lembrança, que pode ser uma lembrança pessoal, mas 
também pode ter apoio no tempo cronológico. Pode ser, por exemplo 
um lugar de férias na infância, que permaneceu muito forte na 
memória da pessoa, muito marcante, independente da data real em 
que a vivência se deu. Na memória mais pública, nos aspectos mais 
públicos da pessoa, pode haver lugares de apoio da memória, que são 
os lugares de comemoração. Locais muito longínquos, fora do espaço-
tempo da vida de uma pessoa podem constituir lugar importante 
para memória do grupo e, por conseguinte da própria pessoa, seja 
por tabela, seja por pertencimento a este grupo (POLLAK, 1992, 
p.212). 

 

No relato desta professora (PF) a escolha da profissão está atrelada ao 

prestigio social que tinha o professor a cinquenta e cinco anos atrás e a influencia da 

família, que mesmo sem muitos recursos financeiros, buscavam investir na sua 

formação.  

Das experiências vividas, a professora destaca como momentos importantes 

no “encontrar-se” na profissão – professora o contato com os alunos, o 

reconhecimento pessoal e o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido: 
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a confiança e o carinho dos alunos, mesmo após muitos anos depois 
do processo vivido.  Porque é um retorno; um feliz retorno do nosso 
trabalho. Isto que nos move na profissão!  

(PROFESSORA FREITAS) 

 

Quanto ao seu ingresso no Ensino Superior Público a professora (PF) diz que 

se deu no ano 1983, no processo de implantação da Faculdade de Formação de Professores de 

Jequié e que percebe a profissão-professora neste atual momento histórico como algo de 

fundamental importância: 

 
Percebo a minha profissão como algo Imprescindível neste momento, 
uma vez que tudo é tão descartável e efêmero. Acho que o que fica 
são as memórias deste processo de ensino aprendizagem, onde 
buscamos nos encontrar para achar o real, a partir de um autor, um 
artigo, de uma prática vivida com os colegas...  

(PROFESSORA FREITAS) 

 

Veiga, Araújo e Kapuziniak afirmam que: 

 
Profissão é uma palavra de construção social, cujo conceito muda em 
função das condições sociais em que as pessoas a utilizam. O rótulo 
profissão é utilizado para um grupo altamente formado, competente, 
especializado que corresponde efetiva e eficientemente à confiança 
pública. (...) Sendo uma construção social, a profissão é uma realidade 
sócio histórica - produzida pela ação dos atores sociais. 
Assim, a docência é uma profissão que pressupõe uma atividade 
intelectual, formação adequada para os seus profissionais, saberes 
específicos e forte coesão do grupo de trabalhadores que se 
reconhecem ou se identificam como educadores. O exercício da 
profissão exige uma autonomia responsável por parte daqueles que 
nela atuam envolvendo valores, destrezas e atitudes próprias do ser 
professor (VEIGA; ARAUJO; KAPUZINIAK, 2005, p.24). 

 

Imbernón (2001, p.26) ao discutir o conceito de profissão afirma que ele não é 

neutro nem científico. Mas é produto de um determinado conteúdo ideológico e 

contextual. De acordo com essa citação, é possível falar que no século XXI a maioria 

das profissões se assemelham e enfrentam os mesmos desafios, próprios de um 

contexto sócio, econômico e político como: globalização da economia, crise política e 

econômica, avanços tecnológicos, rapidez e mudanças, formas de organização do 

trabalho.  
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Ao perguntar a professora como ela se percebe enquanto trabalhadora, (PF) 

faz referencia ao compromisso do educador e a necessidade de emancipação das 

pessoas por meio do ato de educar. 

 
Como trabalhadora da educação, nestes 35 anos me entreguei por 
inteira, via o aluno como um filho, não focava muito em informar, 
mas aproveitar o que eles tinham para desenvolver o seu 
aprendizado; fazê-los pensar, questionar, criar, interagir. Trabalhava 
as emoções, o contexto e o momento para adequar as atividades 
realizadas. 

             (PROFESSORA FREITAS) 

 

A narrativa acima mostra o sentido que a professora atribui ao seu trabalho. 

Quando ela diz: “me entreguei por inteira” está se referindo a uma vida dedicada a 

educação, o compromisso com a dignidade e a qualidade do trabalho. Mésáros (2008) 

defende a existência de práticas educativas que permitam transformar educadores e 

educandos em agentes políticos que pensam, que agem e que usam a palavra para 

transformar o mundo. 

A professora PM ao narrar a sua história de vida e formação, deixa claro que a 

sua escolha profissional se deu por influencia de uma professora em especial, que 

marcou a sua trajetória:   

 
Minha trajetória de vida profissional é muito tranquila, na realidade 
eu fiz faculdade de licenciatura em ciências biológicas na 
universidade federal da Bahia e ingressei no ano de 1976. Escolhi esta 
profissão acho que foi por influência de uma professora minha no 
colégio, professora do Ensino Médio e Fundamental, até o nome dela 
é bem difícil, ela se chamava professora Elizabete Petrovite de 
Molina. Mas era assim uma pessoa espetacular! Então, sempre gostei 
das aulas dela... sempre me inclinei pelas aulas delas... me realizava 
muito tranquilamente na área da biologia, não era as minhas 
melhores notas, eu sempre me sair muito melhor na área de química, 
mas o que eu mais gostava era biologia. Só que eu não comecei a 
minha carreira profissional de estudos como bióloga, eu comecei 
primeiro o curso de medicina lá no Panamá, e depois do primeiro 
semestre eu participei de uma seleção, de um Convenio Internacional 
que existe entre o Brasil e os países da América Latina e por esse 
intercambio como se fosse assim o ciências sem fronteiras, eu vim 
para o Brasil e optei por fazer Biologia. Então, eu sou Bióloga porque 
eu gosto!  

PROFESSORA MACEDO 
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A narrativa da Professora Macedo (PM) nos faz refletir sobre quão 

significativo são os referenciais ou o “modelo profissional “na formação da 

identidade do educador. Entendemos Identidade com base nas ideias de Ciampa 

(1987) que define identidade como movimento. Identidade como metamorfose, 

identidade como um processo continuo de transformação que se verifica ao longo da 

vida do sujeito. 

Corroborando com a discussão Farias (2008, p.56) destaca que a construção da  

identidade é um processo sócio-histórico vinculado a humanização do homem. 

Prossegue argumentando que a identidade profissional não se descola das múltiplas 

experiências de vida, tanto pessoal quanto profissional, ressalta ainda que a história 

de vida, a formação e a prática docente são elementos constituintes do processo 

identitário profissional do professor.   

Sobre a formação pessoal e profissional e a identificação com o ser educador(a) 

a professora (PM) ainda ressalta que: 
 

Eu nem sabia que ia ser professora! Na realidade eu fiz o curso de 
licenciatura porque eu gostava de biologia, mas há uma diferença em 
termos de conceito de licenciatura aqui no Brasil e fora do Brasil. 
Licenciatura é uma licença para exercer a profissão em qualquer 
outro lugar. Aqui no Brasil é uma licença para exercer o magistério. 
Então quando eu fiz licenciatura na Federal da Bahia, eu não sabia 
que eu estava me formando para ser professora, estava sendo 
bióloga. Então, durante oito anos eu trabalhei como bióloga lá no 
Panamá, porque eu me formei aqui no Brasil, mas eu retornei para o 
Panamá e lá no Panamá então, eu trabalhei como bióloga eu trabalhei 
com produção agrícola, com produção de peixes em cativeiro, 
camarões, eu introduzia as primeiras rãs gigantes para cultivo em 
cativeiro, e depois de oito anos como eu casei com brasileiro eu 
retornei para o Brasil e aí foi que eu me descobrir como professora. 
Eu não sabia que eu ia ser professora na realidade, só vim saber disso 
depois, que a minha profissão era licenciada em ciências biológicas 
que era sinônimo de professora em biologia. Aí foi quando eu 
cheguei aqui no Brasil e durante todo esse tempo o que mais me 
marcou foi o fato de que toda a minha vida eu trabalhei com zoologia 
(criação de peixes e camarões) e eu fiz concurso na UESB para ensinar 
botânica, coisas que realmente eu nunca imaginei que ia trabalhar 
nesta área. O que me marcou foi isto, que eu optei pela botânica pela 
necessidade, eu precisava do emprego, esse emprego não importava 
no que fosse. No entanto dentro dessa área de botânica eu me 
descobrir mais, eu descobrir que eu gostava de muito mais ser 
professora, que esta área de botânica era a área certa para eu ensinar e 
terminei me envolvendo muito com isso.  

PROFESSORA MACEDO 
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O relato da professora Macedo (PM) mostra que os primeiros anos da carreira 

são decisivos para vida do profissional, que deixa de ser estudante e passa a ser 

professor em um curto período de tempo. As experiências vividas neste momento de 

transição, com os seus desafios, conflitos e aprendizagens vão contribuir para que 

o(a) professor(a) permaneça ou não na profissão. 

Hubmam (2000) ao discutir sobre o ciclo de vida profissional chama a atenção 

para esta fase de contato inicial do professor coma sala de aula que vai de um a três 

anos de ensino. Ao descrever esta fase na sequência de fases que balizam a carreira o 

autor fala de um estádio de “sobrevivência” e de “descoberta”: 

 
O aspecto da “sobrevivência” traduz vulgarmente o que se chama 
“choque do real” a confrontação inicial com a complexidade da 
situação profissional: o tactear constante, a preocupação consigo 
próprio, a distancia entre os ideais e as realidades cotidianas da sala 
de aula, a fragmentação do trabalho, a dificuldade em fazer face 
simultaneamente, à relação pedagógica e a transmissão de 
conhecimentos, dificuldades com os alunos que criam problemas, 
com o material didático inadequado. Em contrapartida, o aspecto da 
“descoberta” traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a 
exaltação por estar finalmente, em situação de responsabilidade (ter a 
sua sala de aula, seus alunos, o seu programa), por se sentir colega 
num determinado corpo profissional. Com muita frequência a 
literatura empírica indica que os dois aspectos o da sobrevivência e o 
da descoberta são vividos em paralelo e é o segundo aspecto que 
permite aguentar o primeiro (HUBMAN, 2000. p.39). 

 

A narrativa da Professora Macedo (PM) mostra que os dilemas vivenciados 

pela docente no seu dia-a-dia, em sua rotina de trabalho foram exigido dela mais 

formação, o que levou a buscar especialização em nível de Mestrado e Doutorado. 

 
No decorrer da minha profissão como bióloga, eu sentir a 
necessidade de me aprofundar na área de educação, porque eu não 
entendia muita coisa, temas como política educacional e outras 
questões. Então eu decidir fazer um mestrado em educação e isso foi 
um dos fatos mais importantes na minha vida profissional, porque eu 
fui fazer um mestrado na PUC de São Paulo, em educação história e 
política da sociedade que me abriu as portas, me abriu a mente, eu 
comei entender a política educacional brasileira, comecei entender 
porque as coisas funcionavam desse jeito, coisas que eu não aceitava 
porque eu não entendia, o mecanismo de execução eu comecei a 
entender, comecei a conhecer as leis e tudo mais, todos os filósofos e 
historiadores da educação brasileira foi no meu mestrado. Depois 
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disso, juntando as duas coisas, a botânica e a educação eu partir para 
o doutorado em Botânica, por causa de que era uma área que eu 
como bióloga gostava. Então eu tinha o lado educadora e tinha o lado 
pesquisadora, então eu fui fazer meu doutorado em botânica e 
quando eu voltei do doutorado eu optei por juntar as duas coisas. Eu 
trabalho hoje com botânica, mas sou muito preocupada com o ensino 
de botânica. Eu faço isso hoje, no programa de educação científica e 
formação de professores eu trabalho nessa linha estratégias para o 
ensino de botânica. Eu gosto do que eu faço! São coisas que me 
marcaram muito, meu processo educacional de formação ele foi mais 
delimitado pela minha área de atuação, as coisas como foram 
acontecendo na minha rotina de trabalho foram que me levaram a 
minha formação no que se refere a especialização. Sinceramente eu 
faço o que eu gosto, eu faço educação e trabalho com botânica!  

   PROFESSORA MACEDO 

 
Nesta fala percebemos uma identificação total da professora com a sua área de 

atuação, a importância que atribui ao conhecimento científico e pedagógico para o 

ensino de Botânica e uma preocupação com a sua própria formação, buscando 

romper com o modelo de formação pautado na racionalidade técnica.  

Das experiências vividas, (PM) salienta que o mais importante no “encontrar-

se” na profissão professor é o contato com a sala de aula: 

 
Quando eu entro na minha sala de aula, eu esqueço do mundo lá 
fora. A vivência com os alunos, os dilemas, me faz sentir que sou 
professora. A fama que corre lá fora, é que eu sou rigorosa. Isso me 
faz refletir e ver que não sou negligente com meu trabalho.  

 PROFESSORA MACEDO 

 

A fala da professora nos obriga a pensar neste espaço chamado sala de aula, 

na relação entre o saber e a ação dos professores. Por que é que fazemos o que 

fazemos na sala de aula? Um espaço rico em acontecimentos inesperados, essa 

mistura de experiências, desejos, histórias, que foram se consolidando em gestos, 

rotinas, comportamentos com os quais nos identificamos como professores. 

A sala de aula como local de trabalho, onde é possível descobrir-se professor, 

viver a profissão docente, reinventa-se a cada dia. Ao perguntarmos sobre o seu 

ingresso no ensino superior público a professora Macedo diz que: 

 
O meu ingresso no ensino superior público, aconteceu de forma 
ocasional em 1989, quando eu retornava do Panamá para o Brasil, 
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tinha três filhos pequenos e precisava trabalhar. Fiquei um período 
em Valença, mas precisava ficar mais perto dos parentes de meu 
esposo, que são de Ipiaú. Daí surgiu a seleção na UESB e era o que 
sabia fazer era trabalhar com Biologia. Foi meu primeiro e único 
emprego como professora. Foi uma experiência única e desde 1989 
estou aqui.  

  PROFESSORA MACEDO 

 

Ao fazer a leitura desta narrativa foi possível perceber como as vivências 

contribuem para direcionar o curso da vida, primeiramente o seu ingresso no 

magistério está relacionado a necessidade de trabalho, a oportunidade e a questões  

familiares, mas que no decorrer do tempo, há um encontro com a carreira acadêmica.  

Segundo a Lei nº 8.352 de 02 de setembro de 2002 que Dispõe sobre o Estatuto 

do Magistério Público das Universidades do Estado da Bahia e dá outras 

providências o ingresso na carreira é definido no capítulo IV, artigo 9º: 

 
O ingresso na carreira do Magistério Superior dar-se-á no cargo de 
Professor, nas classes de Auxiliar, Assistente, Adjunto e Titular, no 
nível "A", observada a titulação exigida, mediante concurso público 
de provas e títulos. 
§ 1º - Para inscrição no concurso exigir-se-á, no mínimo: I - Para a 
classe de Professor Auxiliar: a comprovação de diploma de 
graduação de nível superior e, a critério de cada Universidade, 
especialização; II - Para a classe de Professor Assistente: comprovação 
do título de mestre; III - Para a classe de Professor Adjunto: 
comprovação do título de doutor; IV - Para a classe de Professor 
Titular: comprovação de título de doutor, com experiência em ensino 
superior (LEI Nº 8.352 de 02 de setembro de 2002). 

 

Com base no que diz o estatuto, a professora possuía os requisitos necessários 

para o ingresso na carreira do magistério superior publico, prestou concurso, foi 

aprovada e convocada para assumir a vaga no Departamento de Ciências Biológicas 

em Jequié. 

Professora Macedo, relata como percebe a profissão professor(a) neste atual 

momento histórico: 

 
Nunca foi diferente. Sempre foi igual. Professor sempre foi uma 
profissão desvalorizada e desmerecida. Historicamente, professor é 
desvalorizado. Primeiro, porque foi uma profissão para mulheres. 
Quando a mulher ingressou no mercado de trabalho, ela ingressou 
como professora. Foi a primeira oportunidade de exercer algo fora de 



85 

casa. Mas historicamente, politicamente e socialmente a profissão de 
professor, não é diferente dos outros tempos não. O que acontece 
hoje, é que nós temos uma consciência política e social e nós sabemos 
da importância do nosso trabalho e tentamos passar isso para a 
sociedade, que ainda não reconhece e valoriza o professor. 

PROFESSORA MACEDO 

 

Neste depoimento a professora Macedo, denuncia as diferenças de gênero e a 

discriminação que ocorre no mundo do trabalho, pessoas igualmente produtivas são 

tratadas de forma diferenciadas. Neste caso, a profissão professor(a) era destinadas 

mulheres e por isso menos valorizada pela sociedade, já que as mulheres cabiam o 

papel de esposas, mães e administradoras do lar. 

A professora Macedo, anuncia a possibilidade de mudança por meio da 

consciência política e social e do engajamento do professorado na luta pelo 

reconhecimento e valor do trabalho que prestamos a sociedade. 

Nas palavras da professora Macedo (PM) fica claro como ela se percebe 

enquanto trabalhadora: 

 
Para mim, eu sou uma representante legitima da classe trabalhadora. 
Eu cumpro com minha função e meus compromissos. Sou professora! 
Se meu trabalho é reconhecido ou não, é outra questão. Mas, eu 
respeito meu trabalho. 

   PROFESSORA MACEDO 

 

Nesta fala a docente mostra o seu compromisso ético-político com a profissão, 

o reconhecer-se como professora e trabalhadora, cumpridora do seu papel e de suas 

responsabilidades, embora haja uma desvalorização social do magistério. 

Segundo Estrela (1997) a dimensão ética do profissionalismo é irrecusável no 

caso da docência. A regulação ética do desempenho profissional surge, a par da 

formação profissional adquirida no decurso de uma escolarização prolongada, da 

profissionalização daqueles que exercem a atividade, da existência das associações de 

classe, como um dos elementos constitutivos do profissionalismo e como uma das 

mais fortes expressões da autonomia dos profissionais que dão a si mesmos a suas 

regras de conduta. Assim, sem uma ética não há comunidade, a partilha por todos os 

professores de idéias sobre o que é, para que serve e como deve ser exercida a 

docência (ESTRELA, 1997, p.165). 
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O encontrar-se com a profissão professor(a) tem a ver com assumir esta ética, 

que assegura a qualidade do trabalho docente, pois pertencer ao mundo do trabalho 

e ser trabalhador como os outros é um fato. O importante mesmo é assumir a 

responsabilidade que lhe cabe com a instituição, com os alunos e com os pares. Isto 

transmite a confiança necessária de que os profissionais que atuam nesta área 

exercem as suas funções com rigor e compromisso. 

Ao narrar a sua história de vida e formação o professor Duque (PD) mostra o 

que levou a escolher a profissão de professor: 

 
A história das pessoas é justamente o que define aquilo que a gente 
vai ser. Eu sou de Jequié, estudei no IERP. Fiz admissão e depois, o 
cientifico. Naquela época, minha família não tinha condição de me 
mandar para Salvador para continuar os estudos, pois ainda não 
existia UESB. Tive que ir para Salvador, ou eu ia ou parava de 
estudar. Fui com a cara e com a coragem. Minha família me ajudava 
na medida do possível; mas fui. Chegando lá, passei no vestibular e 
consegui naquela época, o que era muito difícil, um crédito 
educativo. Morei na casa universitária durante os quatro anos de 
minha formação na UFBA. Graças a Deus, no primeiro semestre, 
consegui um estágio no CEPED, Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento. Este Centro de Pesquisa foi se desenvolvendo. 
Nele, criou um setor de Meio Ambiente do Estado, fiquei neste setor e 
estou até hoje; não saí mais. Conclui o curso e continuei no que se 
transformou em CRA e depois, o INEMA. Em 1983, houve uma 
descentralização do INEMA e surgiu a oportunidade de voltar para 
Jequié. Eu vim. Chegando aqui, ensinei no CEMS, o antigo Colégio 
do Padre. Fui diretor do CEMS durante três anos. A professora Edna 
Pinheiro ia se aposentar e surgiu uma vaga para Biologia na UESB; fiz 
a seleção, eu queria ser professor, passei e estou até hoje. Isso há vinte 
anos...   

    PROFESSOR DUQUE 
 

Ao narrar a própria vida, suas experiências e projetos profissionais (PD) 

professor Duque traz em sua fala as dificuldades vivenciadas em seu percurso 

formativo, o desejo de ser professor e a oportunidade de pleitear uma vaga no ensino 

superior. 

Para (PD) professor Duque, os primeiros anos de docência foi determinante 

para aprendizagem da profissão se constituindo como uma possibilidade de 

crescimento e reafirmação da escolha pelo magistério, ao perguntar sobre o que mais 

lhe marcou em seu percurso formativo o docente deixa claro: 
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No início, a gente vai descobrindo a arte de ensinar. Eu sempre tive 
vontade de ensinar. E, o que me marcou mais foi o início mesmo. 
Comecei com 5ª, 6ª, 7ª e 8ª series; e apesar dos alunos serem jovens, 
aprendi muito com eles, cresci muito como pessoa e profissional, os 
desafios eram muitos, muita indisciplina, pois eu não tinha muita 
experiência, a sala de aula era algo novo para mim. Mas foi vencendo 
junto com eles, me engajando nos projetos da escola e foi uma coisa 
que me contagiou neste objetivo de ser professor mesmo 

          PROFESSOR DUQUE 

 

Neste relato, o professor revela o choque diante da realidade, o descompasso 

entre as ideias e o cotidiano da sala de aula, período marcado por insegurança, 

tensões, aceitação do novo e expectativas profissionais que são vivenciados pelos 

professores iniciantes. (PD) professor Duque, mostra que foi aprendendo a gerir os 

dilemas próprios da sua atividade profissional no seio da própria escola com os seus 

alunos. 

Sobre o encontra-se na profissão (PD) professor Duque destaca como foi 

importante os primeiros anos de docência, as experiências vividas, um período de 

medos e tateamento, um corte entre os ideais criados na formação inicial e a 

realidade do dia-a-dia numa sala de aula, um desafio que lhe moveu na busca pela 

formação. 

 
Nestas experiências de vida, eu volto a refletir sobre este encontro 
com o ser professor, foram tantos dilemas... Aqueles jovens do início 
me ensinaram muito mais do que os jovens de hoje da UESB, foi um 
desafio, eu cheio de expectativas, tive que pesquisar, tive que 
aprender com eles a forma como se ensina  e não a forma como eles 
aprendem. 

      PROFESSOR DUQUE 

 

Segundo Estrela (1997, p.57) o corte entre o ideal e o real, ou seja entre a teoria 

adquirida durante a formação inicial e a realidade de vida na escola, a ambiguidade 

do papel por estar desempenhado numa sociedade caracterizada por constantes 

mudanças, a multiplicidade de papeis que estão cometidos aos professores, logo do 

seu primeiro dia de profissão, transformam a etapa de iniciação num contexto 

propicio ao aparecimento de dilemas. Para a autora, estes dilemas se agrupam em 

três tipos essenciais: 
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1. Dilemas relacionados com o controle do ato educativo - e que 
emergem quando o professor tem que escolher, por exemplo, entre 
estratégias de ensino-aprendizagem centradas no professor ou 
centradas nos alunos, entre normas de funcionamento da aula 
escolhidas pelo professor, normas sugeridas pelos alunos ou normas 
ditadas do exterior. 
2. Dilemas emergentes da gestão curricular – entre os quais 
situamos, a título de exemplo, a tomada de decisão entre o 
aproveitamento do conhecimento do cotidiano dos alunos e 
imposição da cultura escolar, entre uma seleção de conteúdos feita do 
exterior ou uma seleção de conteúdos de acordo com o 
desenvolvimento dos alunos e seus ritmos de aprendizagem; adoção 
de formas e instrumentos de avaliação impostos e a avaliação mais 
virada para o processo do que para quantificação dos produtos finais. 
3. Dilemas socioculturais – que podem surgir, por exemplo, do 
confronto das varias culturas, dos intervenientes no ato educativo, do 
corte existente entre gerações diferentes de professores (ESTRELA, 
1997, p.58). 

 

Podemos concluir que os dilemas vivenciados pelo professor Duque (PD) no 

inicio da sua carreira levou-o a buscar novos conhecimentos e a construir seus 

etnométodos, sua própria forma de fazer intervenções. Os anos iniciais da profissão 

são decisivos para definir positivamente ou não a carreira do professor, por isso, 

quem esta iniciando no magistério precisa de apoio metodológico, cientifico e 

profissional.   

Sobre o ingresso no ensino superior público (PD) Professor Duque afirma que: 

 
Eu já estava aqui em Jequié como técnico do órgão ambiental do 
Estado, que sou até hoje. Tenho apenas 20 horas na UESB e 40h no 
INEMA e foi quando a Pró Edna se aposentou, abriu esta vaga para 
Biologia. Fiz a seleção, graças a Deus, passei e estou até hoje 
ensinando disciplinas da área de Ecologia que eu me identifico muito. 
No inicio tive que aprender a interpretar as situações de sala de aula e 
o que cada aluno transmitia, depois fui adquirindo experiência e 
melhorando a prática, mudando de estratégias e experimentando 
novos caminhos. 

        PROFESSOR DUQUE 

 

A narrativa acima mostra que o professor Duque (PD), chega ao ensino 

superior com um conhecimento específico de sua área (ecologia), mas com uma certa 

dificuldade na gestão da sala de aula. Os dilemas constituem-se muitas vezes em 
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desafios para os professores iniciantes, mas podem também se tornar um bom 

motivo na busca pelo desenvolvimento profissional. 

Sobre o perceber-se na profissão, neste atual momento histórico, o professor 

Duque (PD) afirma que: 

 
Hoje em dia, a profissão do professor é fundamental. Eu lendo uma 
reportagem, ainda esta semana, vi as profissões que vão se extinguir. 
Das várias profissões que vão se extinguir, por conta da globalização 
mesmo, percebi que o professor nunca vai deixar de existir. Tem que 
haver este elo! A gente usa muito a máquina, mas a máquina não vai 
substituir o professor. O professor, por ser muito maltratado, as 
pessoas pensam muito antes de querer ser professor. Tudo o que 
acontece é ganhar mal e sem condição de trabalho. Quem vai é quem 
sabe e quem gosta da profissão mesmo! 

         PROFESSOR DUQUE 

 

Na narrativa acima (PD) expressa uma certa preocupação com as condições de 

vida e trabalho do professor neste cenário globalizado, com o advento das 

tecnologias da informação comunicação e para ele, há um desgaste da imagem do 

professor devido as suas condições de trabalho e baixa remuneração, deixando de ser 

uma profissão atrativa para muitos jovens. 

A partir da sua história de vida, vivências e experiências, o professor Duque 

(PD) narra como ele se percebe enquanto trabalhador: 

 
O trabalhador hoje, principalmente aqui no nosso país, está sofrendo 
as consequências de um regime que foi criado. Isto não é de agora... 
Agora chegou ao ápice de uma situação em que todos nós 
trabalhadores estamos sofrendo estas consequências e o governo, a 
cada dia que passa, está querendo tirar todas as garantias não só dos 
trabalhadores em geral, mas nós mesmo da UESB. Taí o governo do 
Estado, embora seja do Partido dos Trabalhadores, mas tirando todas 
as vantagens que a gente tem. E, infelizmente, ainda tem gente que, 
vamos falar da própria UESB, tem colegas que ainda defendem o 
partido, mas temos que refletir que somos nós que movemos o 
mundo. Não é o político nem nada, é a mão-de-obra trabalhadora que 
move o mundo e ela precisa ser respeitada. MAIS RESPEITO AO 
TRABALHADOR! MAIS RESPEITO AOS DOCENTES! 

       PROFESSOR DUQUE 

 
O perceber-se enquanto trabalhador tem a ver com as condições de trabalho 

oferecidas na universidade em que o docente está lotado, as políticas publicas que 
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incidem sobre o seu fazer e a perda de direitos historicamente conquistados. O 

professor Duque (PD), faz uso da sua fala para reivindicar mais respeito a classe 

trabalhadora e aos docentes. 

Assim, ser um trabalhador da educação superior neste atual momento 

histórico requer consciência política para lutar por melhores condições de trabalho, 

mais verbas, salário digno, direito a afastamento para cursar Mestrado ou 

Doutorado, progressão na carreira e autonomia universitária. 

A professora Barretto (PB) ao narrar a sua história de vida e formação mostra 

o que a levou a escolher a profissão de professora: 

 
Sou de Jequié, sempre estudei em escola pública e cursei cientifico no 
IERP. Naquela época eu pensava em fazer Biologia, porque gostava 
de Biologia e me dava bem nas notas. Fui para Salvador, passei na 
UFBA para Ciências Biológicas. Foi uma época boa e tranquila, 
mesmo diante de muito sacrifício. Tive que trabalhar e estudar. 
Estudava o dia todo e tinha passado no concurso público municipal, 
trabalhava à noite. Ao me formar, eu fui morar em Coaraci e fiz 
concurso público na Prefeitura de Itabuna. Depois, retornei para 
Jequié e inicialmente, trabalhei como professora de Biologia no CEMS 
e mais tarde, em 1983, fiz o concurso da UESB e passei. Estou na 
UESB até agora e já são 30 anos. Quando cheguei à universidade, 
tinha apenas a graduação e a UESB me possibilitou especialização, 
mestrado e doutorado. E assim, sempre falo que tenho orgulho dizer 
que fiz parte da construção da UESB. 

PROFESSORA BARRETTO 

 

Neste depoimento a professora Barretto (PB), explica que a sua escolha pelo 

magistério teve a ver com a inclinação pessoal para área de Ciências Biológicas. Há 

30 anos atrás, embora só tivesse a graduação (PB) presta concurso público e 

conquista uma vaga para ensinar na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

que mais tarde lhe possibilita ampliar os estudos a nível de Mestrado e Doutorado. 

Segundo Brito (2011) o ingresso na carreira acadêmica cumpre algumas 

exigências. 

 
No Brasil a condição básica para assunção do cargo de professor do 
ensino superior em uma universidade pública é a formação inicial: a 
graduação em alguma área do saber é o necessário para prestar 
concurso público de provas de título para o cargo de professor 
auxiliar. Soma-se a isso o currículum vitae de produções técnicas e 
especificas da área de conhecimento e uma aula pública didática (sem 
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muitas vezes a pessoa ter noção de como essa é realizada) para 
avaliação do candidato no que diz respeito ao domínio dele junto a 
um dado conteúdo, como também deixa evidente como é a sua 
postura em sala de aula. Para categoria de assistente o mestrado é a 
exigência mínima; já para concorrer a categoria de adjunto ou titular 
o doutorado se faz necessário (BRITO, 2011, p.266). 

 

A professora Barretto (PB) aborda em sua narrativa o que mais lhe marcou em 

seu percurso formativo para o magistério: 

 
O que me marcou foi quando eu cheguei aqui, encontrei meus 
professores de Ciências que passaram a ser meus alunos na UESB. 
Não tinha, cronologicamente, não tinha muita diferença e me marcou 
bastante participar da educação superior de quem tinha participado 
da minha formação no ensino básico. Também, foi ter descoberto na 
própria universidade o que eu queria fazer na minha área, que foi 
trabalhar com animais, especialmente com os peixes. E assim 
desenvolvi todo meu trabalho. Outra coisa que marca a vida de todo 
professor, é o reconhecimento dos alunos; quando alguns voltam 
para participar como colegas, pedir direcionamento e orientação ou 
encontramos alunos bem-sucedidos. 

  PROFESSORA BARRETO 

 
O encontra-se na profissão para (PB) está associado, a possibilidade de se 

descobrir como professora, de descobrir a área de atuação em que gosta de trabalhar, 

de se reinventar e estabelecer trocas com os pares, além do reconhecimento pelo 

trabalho desenvolvido com os alunos.  

A professora Barretto destaca Como momentos importantes no “encontrar-se” 

na profissão professor a sua participação na construção da história da universidade e 

do curso de Biologia da UESB:  

 
O reconhecimento dos alunos e a construção da minha trajetória e da 
própria universidade. Quando eu cheguei aqui, não tinha esta 
exuberância toda. Antes, o curso era apenas de formação de professor 
e como diz a colega Nice, foi um trabalho de formiguinha, então foi 
um trabalho de construção, mesmo, do curso de Biologia. E esta 
minha história de construção é muito gratificante e recompensador. 

   PROFESSORA BARRETO 

 

A história da professora Barretto (PB) esta imersa na história de construção da 

universidade estadual do sudoeste da Bahia, professora desde o ano de 1983, 

demonstra compromisso e seriedade com o seu fazer. 
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Ingressei no ensino superior público através do concurso público que 
aconteceu 1983 e fui agraciada em passar em primeiro lugar. Logo, 
fui convocada para trabalhar no curso de Licenciatura de Ciências 
com Habilitação em Biologia.  

  PROFESSORA BARRETO 

 

Ao perguntar a professora (PB) como ela percebe a profissão neste atual 

momento histórico nos deparamos com um descontentamento, fruto de um 

determinado grau de emancipação e maturidade. 

 
Bom.... Estou muito triste em relação à esta coisa profissional. A 
desvalorização do professor é muito grande e acontece em todos os 
níveis. Nossos gestores batem em professores na rua. Aconteceu aqui 
na Bahia e também no Paraná. Isso tudo gera um descontentamento 
desta falta de apoio e respeito pelo professor e isso também perpassa 
pelo salário. Mas acredito que é uma profissão que não será extinta, 
mesmo acontecendo estes altos e baixos.  

  PROFESSORA BARRETO 

 

Nesta parte da narrativa, fica evidente a percepção que a docente tem acerca 

do papel que os professores desempenham na sociedade, acompanhando as 

transformações sociais, políticas e econômicas. Nesse sentido, ser um trabalhador da 

educação para professora Barretto (PB) implica: 

 
Eu, como trabalhadora da Educação, acredito que devemos lutar 
pelas melhorias de condições de trabalho e pela condição de saúde e, 
acredito que devemos lutar ainda mais para conseguir esta questão 
de qualidade de vida. Tem a questão da aposentadoria que nós 
estamos perdendo uma série de direitos trabalhistas que foram 
conquistados com muito, muito suor e não devemos deixar passar e 
perder estes direitos. Imagine você se aposentar aos 60 anos! 
Estaremos muito cansados, pois é uma profissão estressante porque é 
um trabalho que acontece na universidade: ensino, pesquisa, 
extensão, reuniões, colegiado, departamento, etc. e também levamos 
trabalho para casa. É uma profissão cansativa e deve ser respeitada. 

PROFESSORA BARRETTO 

 

A professora Barreto (PB) deixa claro nesta narrativa que como trabalhadora 

da educação ela percebe ao longo do seu percurso profissional a destituição de 

muitos direitos da categoria docente e aponta que a sobrecarga de trabalho que estão 

submetidos incide em péssima qualidade de vida. 
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O Estatuto do Magistério Superior do Estado da Bahia Lei nº 8.352 de 02 de 

setembro de 2002 em seu capítulo II, artigo 3º define por atividades do magistério 

superior: 

 

I - as pertinentes à pesquisa, ensino e extensão que, indissociáveis, 
sirvam à aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação, 
difusão e comunicação do saber;   
II - as inerentes ao exercício de direção e assessoramento na 
administração acadêmica.  
Parágrafo único - Compreende-se por atividades de extensão, 
objetivando promover o intercâmbio com a comunidade, cursos, 
serviços especiais, ações de natureza científica, artística, sociocultural, 
além de consultoria e assessoramento especializado, compatíveis com 
os fins da Universidade (LEI 8.352 de 02 de setembro de 2002). 

 

Conforme citação as atividades de ensino, pesquisa e extensão soma-se as 

atividades de orientação, estágio, colegiado, área, departamento, sindicato, 

participação em comissões, correção de trabalhos etc. tal fato contribui para o 

envolvimento dos docentes em muitas práticas que inclusive atravessam os muros da 

universidade. 

A profissão docente é uma prática social de intervenção na realidade por meio 

da educação. Pimenta (2002, p. 41) aponta as diferenças entre prática e ação:  

 

Prática – é institucionalizada, são as formas de educar que ocorrem 
em diferentes contextos institucionalizados, configurando a cultura e 
a tradição das instituições. 
Ação – refere-se aos sujeitos, seus modos de agir e pensar, seus 
valores, seus compromissos, suas opções, seus desejos e vontades, 
seus conhecimentos, seus esquemas históricos de leitura de mundo. 
Ela se realiza nas práticas institucionais nas quais os sujeitos se 
encontram sendo por estas determinada e nelas determinando.  

 

Nesse sentido, as práticas universitárias acontecem em uma conjuntura sendo 

motivada por pressupostos que as orientam, mas são as ações dos sujeitos que 

podem ou não transformar a realidade destas instituições. 

Assim, o encontrar-se na profissão professor(a), alimentar e retroalimentar 

este desejo dentro de si, envolve um movimento de pensar as práticas 

institucionalizadas, muitas vezes consagradas e a possibilidade que temos de 

instituir por meio das nossas ações as mudanças necessárias para que o 

conhecimento se torne um bem social efetivamente partilhado. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10424412/art-3-inc-i-da-lei-8352-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10424412/art-3-inc-i-da-lei-8352-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10424387/art-3-inc-ii-da-lei-8352-02-bahia
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10424358/art-3-1-da-lei-8352-02-bahia
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A seguir apresentaremos os modos de trabalho do professor universitário do 

curso de Ciências Biológicas da Uesb de Jequié, com base nas narrativas dos sujeitos - 

colaboradores que mostram as atividades profissionais mais desenvolvidas por eles 

na instituição. 

 

4.3  MODOS DE TRABALHO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 

 

Pensar sobre modos de trabalho do docente universitário requer um olhar 

para as atividades realizadas pelo professor em seu dia-a-dia profissional. O nosso 

objetivo neste eixo temático é elencar os formatos de trabalho docente construídos 

pelas políticas públicas para os professores das universidades no decorrer da história 

da UESB. 

Cabe ressaltar que este formato de trabalho, vêm sofrendo transformações 

com as exigências da sociedade capitalista e seu sistema produtivo. Nesse sentido, 

podemos citar o processo de proletarização do exercício docente, a fragmentação do 

trabalho, o controle do estado sobre a sua condição e o seu saber, burocratização, a 

feminização do magistério, desvalorização profissional, falta de autonomia, crise da 

escola contemporânea e das universidades que proclamam por necessidade de 

mudanças.  

Na universidade, as atividades desenvolvidas pelo professor em seu cotidiano 

de trabalho sofrem variações, seja de uma universidade para outra, seja dentro de 

uma mesma instituição de ensino superior. Tal fato fica ainda mais evidente quando 

observamos a titulação docente: Especialista, Mestre ou Doutor.   

Por atividade, entendemos a ação de fazer ou realizar algo com um 

determinado objetivo. Nesse sentido, a professora Freitas (PF), narra as principais 

atividades desenvolvidas por ela na UESB durante esses anos de trabalho.  

 
Durante esses anos de trabalho, trabalhei em Projetos de Educação 
Ambiental, em extensão, pesquisa. Fui diretora de Departamento, 
coordenadora de Colegiado e representante docente. As minhas 
atribuições foram aumentando na medida em que eu progredia na 
carreira. 

PROFESSORA FREITAS 
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O historiador inglês Gaudêncio Frigotto (2010) em seu livro “A produtividade 

na escola improdutiva” apresenta contribuições importantes para pensarmos as 

relações entre educação e a estrutura econômica social capitalista. Para o autor é 

possível entender 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” (FRIGOTTO, 2010, p.39 ). 

A docência é uma atividade que envolve saberes, estes alicerçam o trabalho do 

professor. Tardif (2002) com base na epistemologia da prática estuda a relação entre 

saberes e trabalho, apontando quatro fontes de origem: saberes da formação 

profissional (das ciências da educação), os saberes disciplinares, os saberes 

curriculares e os saberes da experiência. 

 
• Saberes da formação profissional: são transmitidos aos docentes 
pelas instituições de formação de professores; 
• Saberes disciplinares: são oferecidos pela instituição universitária 
sob a forma de disciplina, a exemplo da matemática, química, 
literatura etc. 
• Saberes curriculares: correspondem aos discursos, objetivos, 
conteúdos e métodos que a instituição educativa categoriza e 
apresenta os saberes sociais selecionados da cultura erudita, sob a 
forma de objetivos, conteúdos e métodos, que os professores devem 
aprender e aplicar. 
• Saberes da experiência: são saberes específicos do cotidiano do 
professor (TARDIF, 2002, p.36). 

 

Para Tardif (2002), estes saberes são plurais porque provem de natureza 

diversas; os saberes são sociais por que é compartilhado entre os professores que 

tenham uma formação comum e aprendidos ao longo de um processo de socialização 

profissional.  

Assim ao discutir sobre os modos de trabalho do docente no ensino superior, 

voltamos o nosso olhar para forma com que os sujeitos articulam e mobilizam estes 

saberes no ensino, na pesquisa, na extensão ou nas atividades de administração. A 

Professora Macedo (PM) mostra em sua narrativa que os saberes vão sendo 

construídos e ressignificados ao longo da carreira por meio das atividades diárias do 

professor. 
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Eu já fiz de tudo aqui na UESB. Olhe, já fui professora substituta. Já 
fui professora concursada. E dentro de minha função de professora, já 
fui três vezes diretora de Departamento, duas vezes coordenadora de 
colegiado. Já participei do programa de pós-graduação em Latu 
Sensu. Já participei do programa de pesquisa e extensão. Já participei 
de projetos de outros Departamentos. Por participado da direção de 
Departamento, já fui membro do CONSEP e da Câmara de Pesquisa, 
Graduação, Pós-Graduação e de Extensão. Já coordenei vestibular do 
Campus de Jequié. Só não quis ser Prefeita de Campus, nunca me 
interessei diante de muitas propostas. O que eu não deixei de ser foi 
professora, mesmo estando nestes cargos. Sou orientadora de 
graduação, pós-graduação, pesquisa e monitoria. Sou coordenadora 
de projeto de pesquisa. Já participei de intercâmbios com outras 
universidades. Já representei a UESB em outros projetos de extensão 
a nível interinstitucionais. Atualmente, temos parceria com a Botânica 
de uma Universidade de Nova York, através de um projeto de 
pesquisa. Além disso, sou cuidadora do HERBÁRIO desde que existe, 
desde de 2002.     

  PROFESSORA MACEDO 

 

A polivalência das funções e atividades exercidas pela professora (PM), 

mostram que é possível produzir conhecimentos no exercício cotidiano de trabalho. 

Também chamados de saberes da experiência, estes saberes servem de base para 

docência e são canalizadores de outros saberes. Embora se valorize mais os saberes 

científicos, curriculares, os saberes da experiência são fundamentais para prática 

docente. 

O professor Duque (PD), por ter apenas 20 horas de trabalho na UESB, se 

dedica mais as atividades de ensino, atuando com as disciplinas de Ecologia, 

Recursos Hídricos e Gestão Ambiental. 

 

Aqui na Universidade, eu tenho as disciplinas que são de minha 
reponsabilidade, as da área de Ecologia; como Ecologia I e II, 
Recursos Hídricos e Gestão Ambiental. Eu não sou um professor de 
cobrar avaliações em que levam o aluno a decorar textos, eu tenho 
uma vivencia de gestão pessoal. Nas minhas disciplinas, Recursos 
Hídricos e Gestão Ambiental, tudo em cima das políticas, de hoje, que 
são altamente participativas, busco atrelar teoria e prática, 
procurando compartilhar dentro dos órgãos públicos e os usuários de 
tudo isso ai, as minhas vivencias como técnico de órgão público 
ambiental me ajudam muito a envolver meus alunos nas discussões 
possibilitando que eles reflitam e busquem soluções para a nossa 
problemática ambiental. Não fico perguntando o que é isso, o que é 
aquilo... É neste sentido que procuro me posicionar nas minhas 
disciplinas. 

      PROFESSOR DUQUE 



97 

Neste relato, o professor salienta que nas atividades de ensino é necessário 

buscar uma relação dialógica entre teoria e prática, contextualizando sempre os 

conteúdos trabalhados em sala de aula. Entendemos a teoria como lentes de 

aumento, ela é instrumento para análise e investigação que nos ajuda a entender 

melhor a realidade e repensar o fazer. Já a prática é ação, é intervenção que se faz e se 

refaz por meio da reflexão configurando a práxis: ação-reflexão-ação. 

Freire (1996) nos chama atenção para a competência técnica-científica e o rigor 

de que o professor não deve abrir mão no desenvolvimento do seu trabalho. Além 

disso, assevera que: comprometimento, criticidade, consciência política, autonomia, 

disponibilidade para o dialogo são essenciais para uma prática educativa 

transformadora. 

Para a professora Barretto (PB) as atividades mais desenvolvidas por ela na 

universidade durante esses anos as trabalho se resumem em duas etapas: 

 
Foram dadas em duas etapas importante. Inicialmente quando 
chegamos aqui, foi de construção da universidade. Foram muitas 
reuniões. Era Jequié – Conquista e Conquista - Jequié para construir 
os cursos e também, os prédios. Isso gerou muitas reuniões e viagens. 
Em segundo momento foi a pós-graduação. Fiz mestrado e 
doutorado e comecei a desenvolver as minhas pesquisas no ensino da 
Biologia, especificamente na Zoologia, e no trabalho de pesquisa de 
peixe de água doce ou melhor, nos organismos de água doce. Não 
que a universidade estava construída e não precisava de meu apoio, a 
universidade ainda está em construção, mas com uma distinção 
porque eu já tinha condição de trabalhar na pesquisa e na extensão. 

         (PROFESSORA BARRETTO) 

 

Na narrativa acima, percebemos que a história de vida desta professora (PB) 

está associada com a história de luta pela construção desta universidade (UESB), não 

só no que se refere a estrutura física, criação de novos cursos, ampliação do acesso, 

mas também a sua expansão na região sudoeste da Bahia e o seu fortalecimento 

enquanto instituição pública, gratuita e de qualidade. Num outro momento, a 

professora investe no seu desenvolvimento profissional cursando Mestrado e 

Doutorado, e se dedica a pesquisa e a extensão.    

Retomando a ideia principal deste tópico, elencamos como modo de trabalho 

dos professores do curso de Ciências Biológicas da UESB campus de Jequié as 
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atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração (Departamento, Colegiado, 

Área, Conselhos). Ressaltamos que educação publica de qualidade se faz com o 

trabalho sério dos professores, políticas publicas, orçamentos e recursos humanos 

adequados, é sobretudo uma construção coletiva.    

 

4.4  MUNDO DO TRABALHO E REORGANIZAÇÃO DA VIDA ACADÊMICA 

 

Nesta seção, discutiremos sobre as mudanças que afetaram o trabalho do 

professor ao longo do tempo e a reorganização da vida acadêmica. O nosso objetivo é 

apresentar as contradições de uma história de grupo de trabalhadores por meio das 

narrativas de vida e trabalho 

Sendo assim, perguntamos para professora Freitas (PF) em relação ao trabalho 

na universidade o que mudou de quando começou a lecionar para hoje: 

 
Foi uma mudança incrível. Hoje, estamos mais conscientes, mais 
focados e mais centrados onde estão as dificuldades e assim mais 
conscientes e mais críticos, sabendo muito mais como chegar aos 
objetivos. Ocorre que o cansaço já não me permite fazer tudo. Como 
por exemplo: cumprir as cobranças em relação a produção intelectual, 
publicações em revistas, artigos, eventos científicos. São 30 anos de 
profissão, de Adjunto, dois cursos de especialização, Mestrado e 
Doutorado em andamento.     

  PROFESSORA FREITAS 

 

Percebemos que o trabalho docente pode ser pensado a partir da experiência 

do trabalhador. Em função dos seus 30 anos de trabalho, a professora (PF) narra que 

as mudanças que ocorreram ao longo desse tempo interrogaram a sua prática, 

trouxeram desafios, mostrando a necessidade de buscar a sua qualificação. 

Entretanto, compreendemos que as exigências de uma maior produção cientifica 

estão atreladas as ideias capitalistas com base na capacidade que o trabalhador tem 

de produzir e gerar mais-valia. 

Antunes (2009, p.101) usa a expressão classe-que-vive-do-trabalho para dar 

contemporaneidade e amplitude ao ser social que trabalha, a classe trabalhadora 

hoje, que inclui os trabalhadores produtivos e improdutivos: 
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Trabalhadores produtivos: aqueles que produzem diretamente mais-
valia e participam diretamente do processo de valorização do capital, 
eles detém um papel de centralidade no interior da classe 
trabalhadora. 
Trabalhadores improdutivos: aqueles cujas formas de trabalho são 
utilizadas como serviço, seja para o uso público ou para o capitalista, 
e que não se constituem como elemento diretamente produtivo, como 
elemento vivo do processo de valorização do capital e de criação de 
mais-valia (ANTUNES, 2009, p.102). 

 

Desta forma, é dentro do critério de produtividade que se intensifica as 

cobranças pela produção científica no ensino superior, os docentes organizam os seus 

grupos de estudos com uma linha de pesquisa e desenvolvem os seus trabalhos 

(projetos) que serão avaliados e aprovados  pelos órgãos de fomento para publicação. 

Ao perguntar a professora Macedo (PM) sobre as mudanças que aconteceram 

no decorrer da sua vida de trabalho e no processo de reorganização da vida 

acadêmica do professor de quando ela começou na Uesb para os dias de hoje, ela 

salienta que: 

 
Mudou muita coisa. Quando comecei aqui, a UESB era muito 
pequena. Aqui só tinha três cursos: Enfermagem, Letras e Ciências 
Biológicas. Depois, a universidade foi crescendo e os recursos 
aumentando. Passamos por muitas dificuldades em relação a 
infraestrutura e recursos financeiros. Trabalhamos com muita 
colaboração dos próprios alunos que tiravam dinheiro do bolso. 
Depois, chegou a época das vacas gordas. Então, tivemos uma 
infraestrutura maior e melhor. Chegaram vários financiamentos para 
projetos de pesquisa e de extensão. Começamos a ter mais 
participação com Fapesb, CNPq e recursos do IEL. Houve maior 
qualificação dos docentes. Não havia a grande exigência, antes, de 
titulação e com aparecimentos destes financiamentos, o quadro dos 
docentes foi se qualificando porque os recursos foram aparecendo. O 
acesso à universidade foi facilitado. O aluno já vinha com dificuldade 
de ingresso e naquela época, isto era melhor; porque qualidade do 
aluno era melhor. Hoje, temos o ENEM e algumas estratégias de 
ingresso do aluno na universidade, e a forma de execução termina 
prejudicando o nível de alunos que ingressam no Ensino Superior. 
Mas, apesar de tudo, nós temos a situação da UESB está melhor do 
que há vinte e cinco anos. E, de três anos pra cá, o Ensino Superior 
começou a declinar, pois não é de interesse nem governo estadual 
nem federal investir na universidade pública. 

  PROFESSORA MACEDO 
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Nesta narrativa, percebemos como se deu o crescimento da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia ao longo desses 25 anos, tanto a nível de 

infraestrutura, como em relação a criação de novos cursos. Segundo dados da página 

oficial da Uesb, a instituição conta hoje com 46 cursos de graduação nos três campi, 

sendo 15 cursos em Jequié, 8 bacharelados e 7 licenciaturas.   

 

Bacharelados: Ciências Biológicas ênfase em Genética e ênfase em 
Ecologia de Águas Continentais, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Medicina, Odontologia, Química, Sistemas de Informação. 
Licenciaturas: Artes com formação em Teatro ou Dança, Ciências 
Biológicas, Educação Física, Letras - Habilitação em Português e 
Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática com Enfoque em 
Informática, Pedagogia – Ênfase em Educação Infantil e Séries Iniciais 
do Ensino Fundamental, Química (www.uesb.br). 

 

A professora (PM) mostra em sua fala que a UESB está bem melhor que a 25 

anos atrás, mas que a universidade vem enfrentando nesses últimos anos um 

processo se sucateamento, devido a falta de investimentos públicos e falta de 

vontade política. 

Mészáros (2008) ao tratar da incorrigível lógica do capital e seu impacto sobre 

a educação deixa caro que: 

 

A educação institucionalizada no seu todo, sempre serviu ao 
propósito de não só fornecer, os conhecimentos e o pessoal necessário 
a máquina produtiva do sistema do capital, como também gerar e 
transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 
dominantes. Por isso é necessário romper com essa lógica se 
quisermos contemplar a criação de uma alternativa educacional 
significativamente diferente (MÉSZÁROS, 2008, p.27). 

 

O professor Duque (PD), em sua narrativa mostra que embora tenha 

acontecido mudanças com o advento das novas tecnologias as condições de trabalho 

de professor são precárias: 

 

Na década de 80 e 90, a gente tinha muito mais condição de trabalho 
do que hoje. Apesar de não ter a tecnologia. Tínhamos o material que 
precisávamos. Hoje, tem a tecnologia, tem tudo; mas quando a gente 
precisa de um equipamento, falta um cabo, falta uma coisa e outra, 
não tem técnico para montar o equipamento. É aquele tipo de coisa: 
não adianta se modernizar e não ter condição de uso. Essa situação já 
virou rotina.  

PROFESSOR DUQUE 
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O professor Duque (PD), torna evidente a construção cotidiana das situações 

de trabalho do docente no ensino superior. Para Tardif (2008, p.169): 

 
As rotinas e os ritmos, as tarefas tão numerosas e diversificadas, as 
situações materiais não são mais suficientes para explicar o trabalho 
docente. Há um patamar bem mais concreto da organização do 
trabalho que o procedente. Podemos analisar as situações do dia-a-
dia como “situações sócias” caracterizada por interações entre seres 
humanos. A escola e o ensino não tem nada de situações naturais; 
elas repousam em práticas coletivas institucionalizadas, portanto 
sociais (TARDIF, 2008, p.169). 

 

O depoimento da professora Barretto (PB) mostra que muita coisa mudou na 

UESB de quando começou a lecionar para hoje, ela vê de forma positiva estas 

mudanças: 

 
Muitas coisas mudaram. Eu entrei aqui sem experiência nenhuma em 
todos os sentidos. Com o tempo, fui aprendendo muitas coisas e 
contribuindo também. Hoje, por exemplo, eu acho que ainda tenho 
que fazer muito mais, aprender mais e consequentemente, colaborar 
com o crescimento da universidade. Sempre preciso aprender! Estou 
com pé na aposentaria, tenho que me aposentar, mas também vou 
aprender coisas novas em outros lugares.  

PROFESSORA BARRETTO 

 

Nesta narrativa a professora expressa seu anseio em continuar contribuindo 

com o crescimento da universidade. Dentro de uma perspectiva critica e 

transformadora o desejo de aprender é uma constante em seu discurso, mesmo em 

vias de se aposentar, ao nosso ver isso decorre de uma implicação com o magistério 

que atravessa a sua fala durante o processo de pesquisa.  

Ao perguntar a professora Freitas (PF) como vem sendo delineada a profissão 

a partir das experiências com seus pares, ela aborda que: 

 
Tenho dificuldade de trabalhos em grupo por inúmeras questões, 
como por exemplo: rapidez de pensar e agir, fazendo com que os 
colegas duvidem da nossa capacidade.  

  PROFESSORA FREITAS 

 

A professora Macedo (PM) esclarece que existem diferenças e entraves na 

relação com os pares, sobretudo por conta da formação:   
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Isso é meio confuso. Porque temos hoje na universidade uma 
delimitação bem clara de que ser licenciado (professor) é uma coisa, e 
ser bacharel é outra coisa. Só que na universidade nos temos 
professores licenciados e professores bacharéis. Então a visão desse 
professor licenciado é completamente diferente da visão do professor 
bacharel e isso tem criado alguns entraves, de concordância, de 
comportamento, de olhar para o aluno, de olhar para o mundo 
externo, fora da universidade.  

  PROFESSORA MACEDO 

 

Tanto a professora Freitas (PF), como a professora Macedo (PM), apontam que 

o trabalho com os pares, em todas as suas sutilezas, caracterizam as relações 

humanas, que na sociedade capitalista são marcadas por valores como: 

individualismo, competição, materialismo, consumismo, exploração e isolamento. 

Estes, servem de referenciais para o trabalho docente e anulam todo o esforço 

coletivo. Assim o trabalho em equipe, a solidariedade, a afetividade e a ética sedem 

lugar as relações de poder. Como afirma Marx (2004) “A valorização do mundo das 

coisas aumenta em proporção direta com a desvalorização do mundo dos homens”. 

Para Pimenta, (2009, p.109) a vida universitária não se constitui um sistema 

unitário, monolítico e inflexível, mas em uma arena que sobejam contestações, luta, 

resistência, com uma pluralidade de discursos e onde professores e alunos ratificam, 

negociam e rejeitam a forma como as experiências e práticas são concretizadas e 

nomeadas.  

Desta forma, a autora nos ensina que é preciso compreender as contradições, 

as práticas que se desenvolvem, e os atores sociais que integram a instituição de 

ensino superior, cada um com seus valores, visões de mundo e experiências 

diferentes, de modo a produzir o conhecimento necessário para transformação. 

O professor Duque (PD), expressa o seu sentimento de pertença a categoria, 

mostrando a necessidade do convívio, interação e partilha com os colegas de 

profissão: 

 
A relação com os pares tem que ser boa. Tem que ter união. Em 
qualquer comunidade ou qualquer ambiente de trabalho, você 
sozinho não é nada. Se eu quiser resolver meu problema sozinho, vai 
ser difícil. Eu tenho que me associar. Associativismo hoje, é 
importante e necessário porque ninguém vai para lugar nenhum. Isso 
que tem que existir! Temos a Associação (ADUSB), que luta pela 
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classe, mesmo tendo certas discussões de diversos tipos, por diversos 
pensamentos, inclusive político; mas neste sentido a Adusb é forte.               

      PROFESSOR DUQUE 

 

A percepção desse professor revela a importância do trabalho coletivo, da 

consciência de classe, da união e do diálogo que deve perpassar as relações com os 

pares na universidade ou em qualquer outro nível de ensino, condição essencial para 

superar os desafios cotidianos.  

A professora Barretto (PB), reafirma que a interação com os pares, possibilita a 

troca de experiências e o crescimento tanto do grupo de professores quem integram o 

departamento ou colegiado como da própria universidade: 

 
É bem interessante que a universidade, pra mim, tem dois momentos. 
No início, estávamos nós, os mais velhos em tempo de serviço e tem o 
segundo momento, são com os outros professores que vieram para 
participar conosco da construção da universidade. Tem muita gente 
de São Paulo, de outros estados e também, ex-alunos nossos. Então, é 
interessante porque, tínhamos um grupo pequeno de ex-colegas, a 
grande maioria de colegas do DCB com tempo maior de casa também 
são ex-colegas de graduação. Tem este grupo e o novo grupo, que 
depois se formou, que tem muita gente boa com outros pensamentos 
que trouxe muita coisa boa para enriquecer a construção da 
universidade; sem falar dos ex-alunos que voltaram como colegas 
que bastante construíram conosco a UESB.  

PROFESSORA BARRETTO 
 

A professora Barreto (PB), entende que a chegada de novos colegas, 

companheiros de profissão que vieram de outras instituições, de outros estados do 

país, bem como ex-alunos que voltaram para atuar como professores para UESB, 

contribuíram para construção da universidade que temos hoje.  

Assim, reafirmamos a importância do trabalho coletivo com os pares na 

universidade, caso contrário ficaremos diminutos e enfraquecidos diante do sistema 

que é grande demais. A articulação da dimensão pessoal, grupal e institucional 

fortalece a luta e amplia o nosso poder de ação. 
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4.5  CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

Nesta seção, discutiremos sobre as condições de trabalho do professor 

universitário e como ela interfere na qualidade da educação, bem como o processo de 

organização e de luta dos professores pelo resgate da sua dignidade profissional.  

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia apresentou um crescimento 

significativo nas últimas décadas: com expansão pela região Sudoeste da Bahia 

(Jequié - Vitória da Conquista - Itapetinga), oferecimento de novos cursos, aumento 

do numero de professores e alunos, necessidade de concorrer a editais de pesquisa e 

de extensão, participação em eventos científicos, publicações em revistas qualisadas, 

etc. Desta forma, podemos dizer que passou a atender as exigências de 

produtividade impostas pelo sistema capitalista à educação superior. Conforme 

afirma a professora Barretto (PB): 

 
Eu costumo dizer que o professor, para alguns órgãos de fomento, 
são alguns números. Números de trabalhos que você publicou, 
número de horas trabalhadas... Nós não temos nomes, somos 
números. Mas por outro lado, eu também acho importante que a 
gente produza. O professor não é só estar na sala para dar aula, mas 
também para produzir o conhecimento. Produzir o conhecimento, 
para mim, é também desenvolver alguns trabalhos de extensão ou 
pesquisa. Apesar de sermos classificados pela quantidade de artigos 
ou qualquer outra produção, que também acho que é necessário; mas 
não esta situação que os órgãos de fomento nos deixaram. Só financia 
projeto se tiver x artigos produzidos e outras questões. O que me 
preocupa muito mais ainda, é a reclamação em relação a quantidade 
de produção. 

PROFESSORA BARRETO 
 

Neste depoimento a professora Barreto (PB), manifesta sua inquietação diante 

das exigências dos órgãos de fomento que prima pela quantidade de trabalhos 

produzidos e publicados, o que contribui para o processo de intensificação e 

precarização do trabalho docente no ensino superior. 

A professora Freitas (PF), ao narrar sobre as condições de trabalho na UESB 

menciona que a falta de verbas e de espaço físico comprometem as suas atividades: 
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Hoje a UESB possui uma melhor condição de trabalho, mas ainda não 
é ideal. Falta espaço físico adequado, técnicos, laboratórios e tempo 
para fazer atividade de extensão, além de transporte e verbas etc. 

     PROFESSORA FREITAS 

 

Ao perguntar para professora Freitas (PF), se as condições de trabalho 

interfere na qualidade da educação ela narra que:  

 
Com certeza, somos humanos e para responder à altura do que se 
propõe, exige-se necessidade de um meio ambiente equilibrado e 
condições favoráveis para evitar gastos de energia com outras ações 
que não sejam o processo de educação. 

  PROFESSORA FREITAS 

 

A professora Freitas (PF), reconhece as mudanças que aconteceram na 

universidade ao longo dos anos, mas mostra que as condições de trabalho não é 

ideal, faltam recursos materiais e humanos.  

A professora Macedo (PM), ao falar sobre as suas condições de trabalho na 

UESB, também aponta problemas de espaço físico e recursos didáticos: 

 
Falta espaço físico e alguns recursos didáticos. Sala de aula arejada, 
com iluminação adequada e cadeiras em bom estado. Para quem quer 
ensinar, isto é suficiente. Mas se se for para pesquisa, é outra 
história...  

   PROFESSORA MACEDO 

 

Para professora Macedo (PM), o fato das condições de trabalho interferir ou 

não na qualidade da educação vai depender do perfil do professor: 

 
Interfere se o profissional está insatisfeito. Se o profissional não se 
sente bem dentro deste espaço físico seja por conta desta estrutura 
física ou salarial, isto vai refletir no processo de ensino aprendizagem. 
Com certeza vai! Mas, se você trabalha sem dar tanta importância a 
estas outras questões, aí não faz diferença não...  

  PROFESSORA MACEDO 

 

A professora Freitas (PF) e a professora Macedo (PM) apresentam as questões 

de infraestrutura na Uesb, como algo que pode impossibilitar a ação do professor e 

que desqualifica do trabalho docente. Sem condições básicas de trabalho tanto 
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individual como coletivo é impossível que os professores cumpram com os seus 

afazeres.  

O depoimento do professor Duque (PD), confirma que a falta de estrutura 

física e de material didático-pedagógico tem comprometido o desenvolvimento das 

aulas práticas e teóricas: 

 
Dentro da UESB, todos os professores de minha, área por exemplo, 
estão sentindo dificuldade quando chega no Laboratório para dar 
aula, não tem material. O Laboratório de Ecologia é uma deficiência 
total! É isto que está acontecendo! A cada dia que passa a verba de 
manutenção está diminuindo. A gente tem reunião de Departamento 
que a gente luta, solicita material; mas é aquele tipo de coisa que 
tanto do governo como da estrutura própria UESB que há 
discrepância entre Jequié e Conquista que não é invenção nem nada; 
existe mesmo e as necessidades vão aumentando a falta de material 
para aula pratica, aula teórica e desenvolvimento de projeto. Tem 
projeto que não tem recurso nenhum, que acontece porque a pessoa 
gosta daquilo, não faz só por fazer, faz com o coração e não quer 
desistir.  

     PROFESSOR DUQUE 

 

O professor Duque (PD), ainda ressalta que devido a falta de recursos os 

objetivos traçados pelos professores para suas disciplinas, nas ementas e planos de 

cursos não são alcançados:  

 
Se eu faço um planejamento para uma disciplina e com esta minha 
turma eu desejo chegar a este objetivo e no meio do caminho, por 
falta de estrutura, equipamento e apoio de todo sentido, não se chega 
ao objetivo; frustra a gente, desmotiva! Cansa! Dai, no próximo 
semestre, por conta do medo de ficar no meio do caminho, os 
objetivos vão diminuindo e isso compromete a qualidade do ensino. 
“É aquela história do Drumond: no meio do caminho tinha uma 
pedra.  

      PROFESSOR DUQUE 

 

Neste depoimento fica claro o desgaste físico e emocional do professor que 

planeja as suas aulas tanto teóricas como práticas e não consegue que aconteçam 

conforme ele pensou e organizou.   

A professora Barretto (PB), ao abordar sobre as suas condições de trabalho 

conclui que: 
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Olha, no início, era muito muito muito difícil, mesmo! Muita coisa 
você tinha que tirar do bolso, muita coisa você não fazia porque não 
tinha condição. Você tinha condição intelectual de desenvolver 
atividades; mas não tinha condição física, financeiramente falando. Se 
você quisesse fazer um bom trabalho; como, comprar livros, 
desenvolver uma prática ou levá-los para um local para ter outras 
vivências; muitas vezes era com dinheiro nosso. Isso não mudou 
muito. Obviamente, com crescimento da universidade, veio muita 
coisa para a universidade, mas ainda está a desejar. As universidades 
estaduais da Bahia estão numa situação de pobreza muito grande. 
Hoje por exemplo, precisei de um papel toalha e não tinha. Se eu 
quiser, tenho que trazer uma de tecido de casa. Faltou álcool para 
aula pratica, material imprescindível para a fixação dos animais. Se a 
gente for contar a história é um reflexo do ensino público. A 
Educação tem ficado em segundo plano. E as universidades estão 
num estado de penúria.  

PROFESSORA BARRETTO 

 

Sobre as condições de trabalho interferir na qualidade da educação a 

professora Barretto (PB) salienta que: 

 
Inteiramente! É uma coisa imprescindível. A qualidade do local e das 
condições que você encontra para desenvolver seu trabalho, se estas 
condições não forem suficientes, comprometerá seu trabalho. Ainda 
tem uma outra questão: a saúde mental do professor. Na verdade, a 
saúde do professor. Toda essa penúria, esta falta de muita coisa, 
retirada dos direitos trabalhistas do professor; baixos salários, tudo 
isso nos preocupa porque também envolve nossa saúde. A relação 
com aluno também não é muito fácil. Se as coisas não funcionam 
bem, também sua saúde e sua relação com seu trabalho não andará 
bem.  

PROFESSORA BARRETTO 

 

A professora Barretto (PB), coloca uma questão bastante pertinente em sua 

narrativa, merecedora da atenção de todos: as condições de trabalho do professor e 

os impactos sobre a sua saúde física e psíquica. Devido a sobrecarga de trabalho, 

jornadas extensas dentro e fora do ambiente universitário, baixos salários, falta de 

infraestrutura para o exercício profissional, pressão institucional, formação 

ineficiente, pouca valorização e a falta de reconhecimento social, muitos professores 

passam a sofrer com o stress, ansiedade e até mesmo depressão, o chamado mal-estar 

docente.  
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O espanhol José Manuel Esteves (1999) em seu livro “Mal-estar docente: a sala 

de aula e a saúde do professor”, discute as possíveis causas do mal-estar que afeta 

educadores no mundo inteiro. Nas palavras do autor: “Mal-estar pode ser 

considerado como “os efeitos permanentes de caráter negativo que afetam a 

personalidade do professor como resultado das condições psicológicas em que se 

exerce a docência" (ESTEVES, 1999, p.25). 

Esteves (1999) apresenta os fatores primários (principais) e secundários 

(contextuais), que contribuem para o processo de adoecimento do professor, 

levando-o muitas vezes ao afastamento de suas atividades diárias.  

Dentre os fatores secundários ou do contexto que podem gerar o mal-estar 

docente, podemos citar: intensificação do trabalho com aumento do numero de 

atividades; transferência de responsabilidades da família e da sociedade para a 

instituição de ensino, inserção da mulher no mercado de trabalho, presença forte das 

tecnologias da informação e comunicação e exigências de atualização constante, 

desrespeito pelo trabalho do professor, desgaste da imagem social.  

Os fatores primários incidem diretamente sobre a sala de aula: falta de 

recursos materiais, falta de estrutura física adequada, violência contra o professor, 

desemprego crescente, aumento das exigências feitas ao professor (ESTEVES, 1999). 

Assim, Problemas dos mais diversos afetam a saúde do trabalhador(a) em 

educação, resultado da exaustão mental que gera o esgotamento, a apatia, a falta de 

energia para realizar as atividades diárias, desmotivação e até o desencanto pela 

profissão. 

A narrativa da professora Barretto (PB), confirma a necessidade de políticas 

que assegurem melhor condição profissional aos professores, bem como prevenção e 

promoção do bem estar de todos, algo imprescindível para qualidade da educação. 

Como protagonistas do ensino universitário a relação do docente com o seu trabalho 

precisa ser de satisfação, vez que abre caminhos para o crescimento da própria 

universidade.  
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4.5.1  Formas de Organização Política e Sindical  

 

A universidade é uma instituição social que foi criada no século XXIII, cujo 

objetivo é a produção do conhecimento, que se apoia no tripé ensino, pesquisa e 

extensão com vistas a contribuir com a construção da sociedade humana. Conforme 

CHAUÍ (1999 apud PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p.167) nas ultimas décadas 

ocorreu uma mudança da condição de instituição social para entidade 

administrativa, como parte do contexto de alteração geral do Estado e da sociedade: 

 
Nas instituições de ensino superior, podemos verificar um crescente 
divorcio entre as finalidades da universidade enquanto instituição 
social e as esperadas pelo Estado nacional de caráter neoliberal. Este 
se caracteriza, entre outras coisas pela busca de estabilidade 
monetária, da contenção de gastos sociais, da alta taxa de 
desemprego; pela quebra do poder dos sindicatos e movimentos 
operários; pelo corte drástico dos encargos sociais, por uma reforma 
fiscal que incentiva os investimentos privados mediante redução de 
impostos sobre capital e fortunas e aumento de impostos sobre a 
renda individual (trabalho, consumo e comércio); pela supressão de 
investimentos estatais na produção, deixando que o próprio mercado, 
em sua racionalidade, opere a desregulação. A regulamentação 
desses fatores deriva em vasta legislação antigreve e vasto programa 
de privatização. É nesse contexto que as funções da universidade 
precisam ser analisadas, visto que a ação dos docentes não se dá num 
universo a parte da realidade social na qual se insere (CHAUÍ 1999 
apud PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p.167). 

 

Sendo assim, o ensino superior encontra-se dentro do contexto de uma 

sociedade neoliberal que vem comprometendo a sua função primeira, impondo a sua 

lógica e retirando dos trabalhadores a autonomia construída democraticamente nos 

espaços institucionais.  

Ao perguntar a professora Freitas (PF) como ela se organiza politicamente com 

os seus pares, ela narra que:  

 

Faço parte da ADUSB, participo das reuniões, mas não vou para as 
ruas nas grandes lutas como fazia no início de carreira.  

 PROFESSORA FREITAS 
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A professora Freitas (PF) Considera importante a participação dos professores 

na Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(ADUSB), pois para ela ser sindicalizado é contribuir para fortalecer a categoria. 

 

Os professores sindicalizados se tornam mais fortes nas suas 
reivindicações e para a conquista das demandas.  

   PROFESSORA FREITAS 
 

Participar das decisões que envolvem o trabalho e a vida dos professores tem 

a ver com a opção política que cada sujeito faz em sua práxis, o compromisso com o 

social ou com o capital, no sentido de reproduzir as estruturas sociais ou de 

transformá-las. Nesse sentido Freire (1996, p.97) afirma:  

 

Se minha opção é democrática, progressista, não posso ter uma 
prática reacionária, autoritária, elitista. Minha presença de professor é 
em si política. Enquanto presença não posso ser uma omissão, mas 
um sujeito de opções.  

 

O professor Duque (PD), em sua narrativa comenta sobre a forma como se 

organiza politicamente com os pares: 

 

Dentro de uma organização como a UESB, os pensamentos são os 
mais variados em todos os sentidos, inclusive politicamente. Eu 
mesmo, não tenho partido. Eu sou aquela coisa de analisar e ver o 
que está sendo realizado para o bem da comunidade. Qual partido 
que, hoje, que o indivíduo em sã consciência pode dizer que apoia? 
Mas, agora, o que a gente vê é o começo de uma mudança. Mudança 
é sempre bom na nossa vida.                    

      PROFESSOR DUQUE 

 

Neste depoimento o professor Duque (PD), mostra que no ensino superior 

divergir, discordar, propor, analisar e criticar faz parte do processo de construção 

coletiva da universidade que tem compromisso com a comunidade onde ela está 

inserida, por isso não pode se resumir a oferecer apenas uma formação técnica, os 

docentes precisam participar das decisões que definem os rumos da instituição e que 

apontam para o exercício da cidadania. 

O professor Duque (PD), considera importante o engajamento dos professores, 

embora ele discorde dos pares que se envolvem em políticas partidárias e passam a 
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defender o projeto político do partido dentro da universidade e do sindicato dos 

professores. 

 

Sou associado à Adusb. Embora eu discorde da política partidária 
que alguns colegas defendem. O professor não pode ficar de fora do 
sindicato, tem que se envolver. Quanto mais envolvimento fortalece o 
associativismo. Os professores unidos são mais fortes. 

      PROFESSOR DUQUE 

 

Do ponto de vista histórico, o sindicato desempenha um papel importante no 

processo de construção de políticas educacionais, embora não seja reconhecido pelos 

órgãos governamentais. Este tem como objetivo principal defender os interesses dos 

trabalhadores e organizar a luta de forma autônoma e independente. Desse modo, 

como movimento organizado, com pautas e reivindicações coletivas é possível que se 

articule a lutas ainda maiores que é a emancipação dos trabalhadores. 

A ADUSB - Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia - em seus 30 anos de história, tem travado grandes embates contra os 

governos e reitorias por melhores condições de trabalho, autonomia universitária, 

cumprimento do estatuto do magistério, contra a precarização do trabalho e 

sucateamento da Universidade, têm unificado a categoria em defesa de sua 

dignidade, sendo uma referência para a classe trabalhadora do sudoeste baiano 

(http://www.adusb.org.br).  

Ao perguntar a professora Macedo (PM) como ela se organiza politicamente 

com os seus pares, a docente compreende que:  

 
Não há organização nenhuma. Aqui cada um está por si e por si 
mesmo. A verdade seja dita! Poucos se pensam com o trabalho em 
comum, grupal. Tanto é que você não vê os colegas; você encontra 
poucos colegas e outros você não sabe por onde andam e o que 
acontece... 

 PROFESSORA MACEDO 

 

Em relação ao sindicato, a professora diz ser importante o engajamento 

político dos professores, sua participação, vestir a camisa: 

 
Ainda há quem acredita no Sindicato. Eu acredito no Sindicato para 
as lutas pela categoria. É a única forma que se tem para vencer alguns 
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entraves. Eu visto a camisa e participo das reuniões sempre que 
possível. Não viajo para participações fora, porque não está em mim 
esse tipo de participação, mas apoio sim os movimentos sindicais!                  

  PROFESSORA MACEDO 

 

A professora Macedo (PM) faz uma critica ao individualismo que tomou conta 

das relações no ambiente universitário. Cada professor se preocupa com a sua 

disciplina, com o seu projeto, com o seu laboratório, com o seu grupo de pesquisa, 

falta tempo para as trocas com os pares e para validação do outro. Quanto a ser 

filiada ao sindicato, a professora acredita que é a única forma de luta da categoria. 

Assim, entendemos que a qualidade das relações pessoais na universidade é 

um fator importante para permitir um bom ambiente de trabalho e de colaboração 

entre os pares. Já os conflitos pessoais e o individualismo que também fazem parte 

da vida universitária pode estar na origem de algumas resistências a colaboração e o 

trabalho em equipe o que impossibilita um projeto coletivo de universidade. 

 
A professora Barretto (PB) em sua narrativa sobre a forma como se 
organiza politicamente com os pares esclarece que:  
Somos essencialmente seres políticos e uma coisa que eu vejo na 
universidade é o respeito pela postura política, não partidária, que o 
professor tem um pelo outro. São relações polidas e bem respeitosas.                                                                                                     

PROFESSORA BARRETTO 

 

Segundo Tardif (2008, p.196) “os atores universitários ocupam posições 

diferentes, pensam de forma diferente, e dispõem de poderes diferentes, mas 

precisam colaborar entre si no seio de uma mesma organização e portanto em certa 

medida perseguir fins comuns que envolvem atividades coletivas e individuais”. Por 

isso a necessidade de diminuir a burocratização e romper com os modos anárquicos 

de trabalho, onde cada grupo de atores e cada ator persegue seus próprios fins.  

Cabe ressaltar que o todo é mais que a soma das partes, que o tempo dedicado 

a discussão e a negociação com os pares, nas reuniões, Colegiados, Departamentos, 

nem sempre é desperdício ou expressão de conflitos entre as pessoas por poder, mas 

construção do trabalho coletivo, do projeto de educação, universidade e sociedade 

que desejamos ver acontecer. 



113 

Para professora Barreto (PB) ser filiada ao sindicato (Adusb), representa a 

possibilidade de se organizar politicamente com os pares na luta por novas 

conquistas, por direitos da categoria, contra o descaso do governo e o sucateamento 

das universidades públicas, 

 
Sou sindicalizada como docente e como profissional na área que 
executo meus trabalhos, que é a Sociedade Brasileira de Ictiologia e 
Zoologia. É imprescindível, é fundamental que o cidadão seja 
sindicalizado, porque é na luta social com seus pares que 
conseguimos mudar e conquistar muita coisa. Anteriormente, havia 
um grande desrespeito aos sindicatos. Hoje, o nosso sindicato, a 
Adusb, é um sindicato forte. Ele conta com uma grande participação 
dos professores, tem tido muito sucesso; muitos direitos que 
tínhamos conseguido ou conseguido e perdido, depois de muita luta 
da Adusb de muitas gerações, tivemos nossos direitos restituídos. E 
são nesse acesso aos seus pares, nestes núcleos, que as coisas vão 
mudar, teoricamente. A luta acontece ali. 

PROFESSORA BARRETTO 

 

Para Marx (1866) “os sindicatos são centros de organização da classe 

trabalhadora”, que tem um papel fundamental na luta contra a exploração 

capitalista, por isso deve defender os interesses do proletariado e resistir a todas as 

formas de dominação impostas pelo sistema. Nesse sentido, unificar os trabalhadores 

é essencial na busca por relações mais justas entre capital e trabalho.   

A professora (PB) em seu depoimento acima mostra a importância de um 

sindicato forte, que articula a luta da categoria docente e apresenta pautas de 

reivindicações necessárias, um sindicato independente que seja capaz de faz oposição 

a governos na atual conjuntura política, social e econômica, atuando de forma 

democrática. 

Neste capítulo buscamos anunciar as vozes dos professores da Uesb, sua 

história de vida e trabalho. Pela palavra anunciada é possível mapear sonhos, 

desejos, projetos, conquistas e frustações. No entanto, sabe-se também que a palavra 

expressa não dá conta de explicitar o sujeito e suas incompreensões sobre si próprio e 

o mundo que o rodeia. Desse modo, nossa tentativa foi recolher os retalhos na 

construção da narrativa diversa de ser gente, ser educador/trabalhador, na 

universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
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PARTE V 

DA COLCHA DE RETALHOS: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Que nunca nos falte linha para bordarmos nossos sonhos! 
Autor Desconhecido 
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5  CONSIDERAÇÕES: ARREMATES POSSÍVEIS  

 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que 
nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que 

toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao 
mesmo tempo, quase nada nos acontece.  

Larrosa (2002, p.21)  

 

Para fazer algumas inferências sobre o trabalho desenvolvido, apontando as 

contribuições desta pesquisa, voltamos o nosso olhar para o trabalho docente no 

Ensino Superior de modo a compreender a sua composição na era da mundialização 

do capital. 

As transformações no mundo do trabalho afetaram o trabalho do professor de 

tal modo que podemos observar isso por meio das condições de trabalho, carga 

horária, salário, formação, desqualificação da prática pedagógica, condições 

socioeconômicas, desvalorização profissional, perda de prestígio e de status social. O 

que faz com que a categoria docente se organize politicamente, filiando-se aos 

sindicatos e engrossando as fileiras da luta por dias melhores.  

Vivenciando este cenário, participei de alguns debates sobre a proletarização 

do trabalho do professor, o que implica o processo de desqualificação e de 

precarização da docência na sociedade capitalista, opondo-se à profissionalização, 

movimento de afirmação da categoria docente como profissionais. 

Diante dessas experiências, surgiram algumas inquietações sobre o trabalho 

decente no Ensino Superior que contribuíram para o nosso interesse na temática, 

configurando-se nos seguintes questionamentos: como os professores da UESB se 

percebem enquanto trabalhadores – que tipo de trabalhador? Quais aspectos podem 

ser elencados como indicadores do modo de trabalho desses professores? O que 

mudou no decorrer da vida de trabalho desses docentes no processo de 

reorganização da vida acadêmica de professor? Como estão assentadas as condições 

de trabalho para esses professores?   

A partir desses questionamentos, configurou-se esta pesquisa: TRABALHO E 

VIDA DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS NO CURSO DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA, que 
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teve como objetivos: apresentar a história de vida e de profissão construída pelos 

professores da UESB; elencar os formatos de trabalho docente construídos pelas 

políticas públicas para os professores das universidades no decorrer da história da 

UESB; apresentar as condições de trabalho de tais professores; suas atividades mais 

desenvolvidas na trama da profissão; além de buscar apresentar as contradições de 

uma história de grupo de trabalhadores. 

O nosso interesse esteve voltado para as narrativas das histórias de vida e de 

formação de um quantitativo de quatro professores do curso de Ciências Biológicas 

da UESB, campus de Jequié que tinham entre vinte e trinta anos de profissão. Tendo 

em vista que o nosso objeto de estudo exige do pesquisador um olhar atento às 

experiências vividas dos sujeitos-colaboradores, suas singularidades e 

subjetividades.  

Buscamos vivenciar de forma intensa o campo de pesquisa e por meio de 

diálogos nas entrevistas, além de deixar o narrador livre para construir sua própria 

versão sobre o mundo do trabalho de modo a ocultar, revelar e recriar sua 

experiência pessoal. 

Para compreender o tema central desta investigação, fizemos um debate entre 

teoria e prática, a fim de que a teoria funcionasse como lentes de aumento nos 

ajudando a ver melhor a realidade e que a prática interrogasse a teoria levantando 

questões que ainda não foram colocadas ou pensadas. 

Os sujeitos da pesquisa colocaram em evidência, através de suas narrativas, 

suas experiências pessoais e profissionais, o encontro com o ser professor, o ingresso 

na profissão, os modos de trabalho do professor universitário, o mundo do trabalho e 

a reorganização da vida acadêmica e as suas condições de trabalho. 

Quanto ao encontro com o ser professor e ao ingresso na profissão, 

identificamos quão significativo são os referenciais ou o “modelo profissional “na 

formação do educador e na escolha pela docência. Ficou claro que os primeiros anos 

da carreira também foram decisivos para a vida do professor, contribuindo para que 

ele(a) permaneça ou não na profissão. Outro ponto foi sala de aula como lócus de 

trabalho, onde é possível viver e construir a profissão docente. Quanto ao ingresso no 
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magistério, percebemos que está muito relacionado à necessidade de trabalho, à 

oportunidade, a questões familiares e à inclinação pessoal do professor para área.  

Buscando identificar os modos de trabalho do professor universitário, 

constatamos a polivalência das funções e atividades exercidas pelos professores da 

Uesb no ensino, pesquisa, extensão ou nas atividades de administração.  

Os colaboradores relataram as mudanças ocorridas no mundo do trabalho e os 

desafios impostos aos professores e à comunidade acadêmica ao longo dos trinta e 

seis anos de história da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, exigindo uma 

reorganização da vida acadêmica. Nesse sentido, as fortes influências do capital 

sobre a educação e as políticas neoliberais trouxeram junto com elas o processo de 

sucateamento das universidades públicas.  No que tange à produção cientifica, às 

cobranças se intensificam no ensino superior, pois os órgãos de fomento passaram a 

exigir maior número de publicações. 

O crescimento da Uesb, com a criação de novos cursos, aumento do número 

de professores e alunos, sua expansão na região sudoeste da Bahia também exigiu 

uma reorganização no formato de trabalho dos docentes que atuam nesta instituição.  

Sobre as condições de trabalho, os professores afirmaram que vivenciam o 

processo de intensificação e de precarização do trabalho docente na universidade. A 

falta de verbas para os projetos, transporte, recursos didáticos e a falta de estrutura 

física adequada, comprometem o desenvolvimento das atividades, o que interfere na 

qualidade da educação no ensino superior. 

Para os colaboradores desta pesquisa, as condições precárias de trabalho, com 

jornadas extensas, formação insuficiente, retirada de direitos trabalhistas parcos 

salários e a desvalorização profissional têm incidido fortemente sobre a saúde física e 

mental do trabalhador, gerando o chamado mal-estar docente.   

Observamos que os docentes entrevistados foram unânimes em valorizar as 

diferentes formas de organização política com os pares, no sentido de construir 

coletivamente projetos voltados para educação pública, gratuita e de qualidade. 

Percebemos também que todos defenderam o sindicato como instrumento legítimo 

de organização e luta em defesa dos interesses da categoria. Um sindicato autônomo 
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e independente que atue contra a exploração do capital e busque a humanização e a 

conscientização dos trabalhadores. 

Do ponto de vista científico, a nossa proposta visa contribuir com a produção 

de novos conhecimentos voltados para o trabalho docente no Ensino Superior. No 

campo social, esta pesquisa favorece a discussão sobre o lugar que o docente ocupa 

na divisão social do trabalho e a forma como o professor reage à imposição do modo 

de produção capitalista na Educação. 

Nesse sentido, reitero a relevância desse estudo para a minha formação, 

levando em conta que este promoverá momentos de reflexões críticas, 

problematizações e a construção de novos discursos no âmbito educativo, além de 

contribuir para o meu crescimento pessoal e profissional. 

Durante o processo, buscamos primar pelas questões éticas que 

consubstanciaram os princípios ora adotados. A postura para análise dos dados 

obtidos foi uma abordagem dialética, cuja concretização é sempre processo e sempre 

devir e, portanto, os resultados foram admitidos enquanto processos provisórios de 

uma realidade em construção. 

Na travessia pela produção científica, fiz e me refiz, tecida pelas miradas e 

impressões, assomaram-se às miradas as impressões de minha orientadora, as dos 

entrevistados. Da costura de tantas vivências/saberes foi sendo construída esta 

dissertação, alinhavos e arremates provisórios, pedaços em pedaços, linhas e linhos 

teceram esta produção, um construto provisório e inacabado.  

Miramos outras andanças, outros passos de dança, mais pesquisas e outros 

encontros, remendos provisórios que tecerão outros textos, outros fazeres compondo 

a colcha-vida.  
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ROTEIRO DE ENTREVISTA TEMÁTICA 

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: TRABALHO E VIDA DE PROFESSORES 

UNIVERSITÁRIOS NO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA: CONDIÇÕES DE 

TRABALHO. 

 

Orientanda: Edjane Freitas Teixeira 

Orientadora: Talamira Taita Rodrigues Brito 

Entrevistada:  Eunice Nunes Freitas 

Data de entrevista: 30 de setembro 2016 

Horário: 14:30h 

Idade: 60 anos 

Tempo na profissão: 30 anos 

Regime de trabalho: ( ) 20 h ( ) 40h ( x ) DE 

Classe: ( ) auxiliar ( X ) adjunto ( ) Assistente 

Anos de Experiência no Magistério Superior Público: 35 anos 

 

DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA 

 

DESDOBRAMENTO MAIOR DA PESQUISA: Apresentar a história de vida e de 

profissão construída pelos professores da UESB no cenário das estaduais baianas; 

apresentar as condições de trabalho de tais professores e as atividades mais 

desenvolvidas na trama de sua profissão; além de buscar apresentar as 

contradições da história de um grupo de trabalhadores. 

 

Tema: História de vida e formação 

Como os professores da UESB se percebem enquanto trabalhadores – que tipo de 

trabalhador? 

Obj: Apresentar a história de vida e de profissão construída pelos professores da UESB no 

cenário das estaduais baianas; 
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1º) Você pode me falar de você, da sua história de vida e formação.  Como foi a sua 

a trajetória escolar.  O que levou a escolher a profissão de professora? 

Fui alfabetizada aos 10 anos de idade. Morava em Algodão, numa fazenda em Ibirataia, e 

meus que me alfabetizaram. Acho que o tempo que ficava com meu pai e o carinho que ele 

demonstrava ao me ensinar ficou gravado que professor era alguém especial. 

 

2º) Das lembranças sobre o teu percurso formativo para o magistério, o que mais te 

marcou? 

Das inúmeras vezes que ia para a escola e não tinha aula, e como não tinha aula , também não 

tinha merenda, era um verdadeiro suplicio, pois passava fome.  isto há 55 anos atrás. 

 

3º) Das experiências vividas, quais as que você destacaria como momentos 

importantes no “encontrar-se” na profissão professor? Por quê? 

Acho que a confiança e o carinho dos alunos, mesmo após muitos anos depois do processo 

vivido.  Porque é um retorno; um feliz retorno do nosso trabalho. 

 

4º) Como e quando se deu o seu ingresso no ensino superior público. 

Através do concurso no ano de 1983, no processo de implantação da Faculdade de Formação 

de Professores de Jequié. 

 

5º) Como você percebe a profissão professor neste atual momento histórico. 

Imprescindível, uma vez que tudo é tão descartável e efêmero. Acho que o que fica são as 

memórias deste processo de ensino aprendizagem, onde buscamos nos encontrar para achar o 

real, a partir de um autor, um artigo, de uma prática vivida com os colegas... 

 

6º) A partir da sua história de vida, vivências e experiências, como você se percebe 

enquanto trabalhador. 

Acho que me entreguei por inteiro, via o aluno como um filho, não focava muito em informar, 

mas aproveitar o que eles tinham para desenvolver o seu aprendizado; fazê-los pensar, criar 

interagir. Trabalhava as emoções e o contexto e momento para adequar as atividades 

realizadas. 
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Tema: Modo de trabalho 

 

Quais aspectos podem ser elencados como indicadores do modo de trabalho desse 

professor? 

Obj.: Elencar os formatos de trabalho docente construídos pelas políticas públicas para os 

professores das universidades no decorrer da história da UESB; 

 

1º) Durante esses anos de trabalho quais as atividades mais desenvolvidas por 

você na universidade. 

Projeto de Educação Ambiental em extensão, pesquisa. Fui diretora de Departamento, 

coordenadora de Colegiado e representante docente. 

 

Tema: Mundo do Trabalho e reorganização da vida acadêmica 

O que mudou no decorrer da vida de trabalho desses docentes no processo de 

reorganização da vida acadêmica de professor? 

Obj.:Apresentar as contradições de uma história de grupo de trabalhadores por meio das 

narrativas de vida e trabalho 

 

1º) Em relação ao trabalho na universidade o que mudou de quando começou a 

lecionar para hoje. 

Foi uma mudança incrível. Hoje, estamos mais conscientes, mais focados e mais centrados 

onde estão as dificuldades e assim mais conscientes e mais críticos, sabendo muito mais como 

chegar aos objetivos. Ocorre que o cansaço já não me permite fazer tudo. Como por exemplo: 

cumprir as cobranças em relação a produção intelectual, publicações em revistas, artigos, 

eventos científicos. São 35 anos de profissão, de Adjunto, dois cursos de especialização, 

Mestrado e Doutorado em andamento. (PROFESSORA FREITAS) 

 

2º) Em sua experiência de trabalho, como vem sendo delineada a profissão de 

professor a partir de suas experiências com seus pares. 

Tenho dificuldade de trabalhos em grupo por inúmeras questões, como por exemplo: rapidez de 

pensar e agir, fazendo com que os colegas duvidem da capacidade  
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Tema: Condições de trabalho 

Como estão assentadas as condições de trabalho para esses professores? 

Obj.: Apresentar as condições de trabalho de tais professores e suas atividades mais 

desenvolvidas na trama de sua profissão; 

 

1º) você poderia me falar sobre as suas condições de trabalho. 

Hoje a UESB possui uma melhor condição de trabalho, mas ainda não é ideal. Falta espaço 

físico e tempo para fazer atividade de extensão, além de transporte e verbas etc.  

 

2º) Para você as condições de trabalho interfere na qualidade da educação. De que 

forma? 

Com certeza, somos humanos e para responder à altura do que se propõe, exige-se necessidade 

de um meio ambiente equilibrado e condições favoráveis para evitar gastos de energia com 

outras ações que não sejam o processo de educação. 

 

3º) Como você se organiza politicamente com os seus pares. 

Faço parte da ADUSB, participo das reuniões, mas não vou para as ruas nas grandes lutas 

como fazia no início de carreira. 

 

4º) Você é sindicalizado? Considera importante o engajamento dos professores. 

Por quê? 

Os professores sindicalizados se tornam mais fortes nas suas reivindicações e para a conquista 

das demandas. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA TEMÁTICA 

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: TRABALHO E VIDA DE PROFESSORES 

UNIVERSITÁRIOS NO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA: PRODUTIVISMO 

ACADÊMICO E CONDIÇÕES DE TRABALHO. 

 

Orientanda: Edjane Freitas Teixeira 

Orientadora: Talamira Taita Rodrigues Brito 

Entrevistada: Marluce Galvão Barreto 

Data de entrevista: 20 de setembro 2016 

Horário: 14:00h 

Idade: 55 anos 

Tempo na profissão: 30 anos 

Regime de trabalho: ( ) 20 h ( ) 40h (x ) DE 

Classe: ( ) auxiliar ( ) adjunto ( ) Assistente 

Anos de Experiência no Magistério Superior Público:  

 

DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA 

 

DESDOBRAMENTO MAIOR DA PESQUISA: Apresentar a história de vida e de 

profissão construída pelos professores da UESB no cenário das estaduais baianas; 

apresentar as condições de trabalho de tais professores e as atividades mais 

desenvolvidas na trama de sua profissão; além de buscar apresentar as 

contradições da história de um grupo de trabalhadores. 

 

Tema: História de vida e formação 

Como os professores da UESB se percebem enquanto trabalhadores – que tipo de 

trabalhador? 

Obj: Apresentar a história de vida e de profissão construída pelos professores da UESB no 

cenário das estaduais baianas; 
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1º) Você pode me falar de você, da sua história de vida e formação. Como foi a sua 

a trajetória escolar. O que levou a escolher a profissão de professora? 

Sou de Jequié, sempre estudei em escola pública e cursei cientifico no IERP. Naquela época eu 

pensava em fazer Biologia, porque gostava de Biologia e me dava bem nas notas. Fui para 

Salvador, passei na UFBA para Ciências Biológicas. Foi uma época boa e tranquila, mesmo 

diante de muito sacrifício. Tive que trabalhar e estudar. Estudava o dia todo e tinha passado 

no concurso público municipal, trabalhava à noite. Ao me formar, eu fui morar em Coaraci e 

fiz concurso público na Prefeitura de Itabuna. Depois, retornei para Jequié e inicialmente, 

trabalhei como professora de Biologia no CEMS e mais tarde, em 1983, fiz o concurso da 

UESB e passei. Estou na UESB até agora e já são 33 anos. Quando cheguei à universidade, 

tinha apenas a graduação e a UESB me possibilitou especialização, mestrado e doutorado. E 

assim, sempre falo que tenho orgulho dizer que fiz parte da construção da UESB. 

 

2º) Das lembranças sobre o teu percurso formativo para o magistério, o que mais te 

marcou? 

O que me marcou foi quando eu cheguei aqui, encontrei meus professores de Ciências 

passaram a ser meus alunos na UESB. Não tinha, cronologicamente, não tinha muita 

diferença e me marcou bastante participar da educação superior de quem tinha participado da 

minha formação no ensino básico. Também, foi ter descoberto na própria universidade o que 

eu queria fazer na minha área, que foi trabalhar com animais, especialmente com os peixes. E 

assim desenvolvi todo meu trabalho. Outra coisa que marca a vida de todo professor, é o 

reconhecimento dos alunos; quando alguns voltam para participar como colegas, pedir 

direcionamento e orientação ou encontra alunos bem-sucedidos. 

 

3º) Das experiências vividas, quais as que você destacaria como momentos 

importantes no “encontrar-se” na profissão professor? Por quê? 

O reconhecimento dos alunos e a construção da minha trajetória e da própria universidade. 

Quando eu cheguei aqui, não tinha esta exuberância toda. Antes, o curso era apenas de 

formação de professor e como diz a colega Nice, foi um trabalho de formiguinha, então foi um 

trabalho de construção, mesmo, do curso de Biologia. E esta minha história de construção é 

muito gratificante e recompensador. 

 



151 

4º) Como e quando se deu o seu ingresso no ensino superior público. 

Através do concurso público que aconteceu 1983 e fui agraciada em passar em primeiro lugar. 

Logo, fui convocada para trabalhar no curso de Licenciatura de Ciências com Habilitação em 

Biologia. 

 

5º) Como você percebe a profissão professor neste atual momento histórico. 

Bom... Estou muito triste em relação à esta coisa profissional. A desvalorização do professor é 

muito grande e acontece em todos os níveis. Nossos gestores batem em professores na rua. 

Aconteceu aqui na Bahia e também no Paraná. Isso tudo gera um descontentamento desta 

falta de apoio e respeito pelo professor e isso também perpassa pelo salário. Mas acredito que é 

uma profissão que não será extinta, mesmo acontecendo estes altos e baixos. 

 

6º) A partir da sua história de vida, vivências e experiências, como você se percebe 

enquanto trabalhador? 

Eu, como trabalhadora da Educação, acredito que devemos lutar pelas melhorias de condições 

de trabalho e pela condição de saúde e, acredito que devemos lutar ainda mais para conseguir 

esta questão de qualidade de vida. Tem a questão da aposentadoria que nós estamos perdendo 

uma série de direitos trabalhistas que foram conquistados com muito, muito suor e não 

devemos deixar passar e perder estes direitos. Imagine você se aposentar aos 60 anos! 

Estaremos muito cansados, pois é uma profissão estressante porque é um trabalho que 

acontece na universidade: ensino, pesquisa, extensão, reuniões, colegiado, departamento, etc. e 

também levamos trabalho para casa. É uma profissão cansativa e deve ser respeitada. 

 

Tema: Modo de trabalho 

 

Quais aspectos podem ser elencados como indicadores do modo de trabalho desse 

professor? 

Obj.: Elencar os formatos de trabalho docente construídos pelas políticas públicas para os 

professores das universidades no decorrer da história da UESB; 
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1º) Durante esses anos de trabalho quais as atividades mais desenvolvidas por 

você na universidade. 

Foram dadas em duas etapas importante. Inicialmente quando chegamos aqui, foi de 

construção da universidade. Foram muitas reuniões. Era Jequié – Conquista e Conquista - 

Jequié para construir os cursos e também, os prédios. Isso gerou muitas reuniões e viagens. 

Em segundo momento foi a pós-graduação. Fiz mestrado e doutorado e comecei a desenvolver 

as minhas pesquisas no ensino da Biologia, especificamente na Zoologia, e no trabalho de 

pesquisa de peixe de agua doce ou melhor, nos organismos de agua doce. Não que a 

universidade estava construída e não precisava de me apoio, a universidade ainda está em 

construção, mas com uma distinção porque eu já tinha condição de trabalhar na pesquisa e na 

extensão. 

 

2º) Como você analisa a questão do produtivismo acadêmico? 

Eu costumo dizer que o professor, para alguns órgãos de fomento, são alguns números. 

Número de trabalhos que você publicou, número de horas trabalhadas... Nós não temos nomes, 

somos números. Mas por outro lado, eu também acho importante que a gente produza. O 

professor não é só estar na sala para dar aula, mas também para produzir o conhecimento. 

Produzir o conhecimento, para mim, é também desenvolver alguns trabalhos de extensão ou 

pesquisa. Este produtivismo não se dá apenas pela produção de artigos; mas também o 

trabalho de formação de professores do Ensino Médio e Fundamental. Apesar de sermos 

classificados pela quantidade de artigos ou outra qualquer outra produção, que também acho 

que necessário; mas não esta situação que os órgãos de fomento nos deixaram. Só financia 

projeto se tiver x artigos produzidos e outras questões. O que me preocupa muito mais ainda, 

é a reclamação em relação de quantidade de produção, é muito triste saber que muitos órgãos 

de fomento do Governo Federal estão sendo extintos. Isto me preocupa muito. 

 

Tema: Mundo do Trabalho e reorganização da vida acadêmica 

O que mudou no decorrer da vida de trabalho desses docentes no processo de 

reorganização da vida acadêmica de professor? 

Obj.:Apresentar as contradições de uma história de grupo de trabalhadores por meio das 

narrativas de vida e trabalho 



153 

1º) Em relação ao trabalho na universidade o que mudou de quando começou a 

lecionar para hoje. 

Muitas coisas mudaram. Eu entrei aqui sem experiência nenhuma em todos os sentidos. Com 

o tempo, fui aprendendo muitas coisas e contribuindo também. Hoje, por exemplo, eu acho que 

ainda tenho que fazer muito mais, aprender mais e consequentemente, colaborar com o 

crescimento da universidade. Sempre preciso aprender! Estou com pé na aposentaria, tenho 

que me aposentar, mas também vou aprender coisas novas em outros lugares. 

 

2º) Em sua experiência de trabalho, como vem sendo delineada a profissão de 

professor a partir de suas experiências com seus pares. 

É bem interessante que a universidade, pra mim, tem dois momentos. No início, estávamos 

nós, os mais velhos em tempo de serviço e tem o segundo momento, são com os outros 

professores que vieram para participar conosco da construção da universidade. Tem muita 

gente de São Paulo, de outros estados e também, ex-alunos nossos. Então, é interessante 

porque, tínhamos um grupo pequeno de ex-colegas, a grande maioria de colegas do DCB com 

tempo maior de casa também são ex-colegas de graduação. Tem este grupo e o novo grupo, que 

depois se formou, que tem muita gente boa com outros pensamentos que trouxe muita coisa 

boa para enriquecer a construção da universidade; sem falar dos ex-alunos que voltaram como 

colegas que bastante construíram conosco a UESB.  

Tenho dificuldade de trabalhos em grupo por inúmeras questões, como por exemplo: rapidez de 

pensar e agir, fazendo com que os colegas duvidem da capacidade  

 

Tema: Condições de trabalho 

Como estão assentadas as condições de trabalho para esses professores? 

Obj.: Apresentar as condições de trabalho de tais professores e suas atividades mais 

desenvolvidas na trama de sua profissão; 

 

1º) você poderia me falar sobre as suas condições de trabalho. 

Olha, no início, era muito muito muito difícil, mesmo! Muita coisa você tinha que tirar do 

bolso, muita coisa você não fazia porque não tinha condição. Você tinha condição intelectual 

de desenvolver atividades; mas não tinha condição física, financeiramente falando. Se você 

quisesse fazer um bom trabalho; como, comprar livros, desenvolver uma prática ou levá-los 
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para um local para ter outras vivências; muitas vezes era com dinheiro nosso. Isso não mudou 

muito. Obviamente, com crescimento da universidade, veio muita coisa para a universidade, 

mas ainda está a desejar. As universidades estaduais da Bahia estão numa situação de pobreza 

muito grande. Hoje por exemplo, precisei de um papel toalha e não tinha. Se eu quiser, tenho 

que trazer uma de tecido de casa. Faltou álcool para aula pratica, material imprescindível para 

a fixação dos animais. Se a gente for conta a história é um reflexo do ensino público. A 

Educação tem ficado em segundo plano. E as universidades estão num estado de penúria. 

Apesar disso tudo, recentemente, saiu uma nota de alguns cursos da UESB, inclusive o nosso, 

o de Jequié e Conquista; com os conceitos 4 a 5. Biologia de Jequié e Conquista teve Conceito 4. 

Apesar dos pesares, tivemos um bom resultado e esse trabalho perpassa pelo esforço do 

professor, pelo sacrifício de fazer um bom trabalho. Diante dos resultados das avaliações, o 

curso está tendo um bom conceito e precisa do empenho do professor e também, dos gestores.  

 

2º) Para você, as condições de trabalho interfere na qualidade da educação. De que 

forma? 

Inteiramente! É uma coisa imprescindível. A qualidade do local e das condições que você 

encontra para desenvolver seu trabalho, se estas condições não forem suficientes, 

comprometerá seu trabalho. Ainda tem uma outra questão: a saúde mental do professor. Na 

verdade, a saúde do professor. Toda essa penúria, esta falta de muita coisa, retirada dos 

direitos trabalhistas do professor; tudo isso nos preocupa porque também envolve nossa saúde. 

A relação com aluno também não é muito fácil. Se as coisas não funcionam bem, também sua 

saúde e sua relação com seu trabalho não andará bem. 

 

3º) Como você se organiza politicamente com os seus pares. 

Somos essencialmente seres políticos e uma coisa que eu vejo na universidade é o respeito pela 

postura política, não partidária, que o professor tem um pelo outro. São relações polidas e bem 

respeitosas. 
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4º) Você é sindicalizado? Considera importante o engajamento dos professores. 

Por quê? 

Sou sindicalizada como docente e como profissional na área que executo meus trabalhos, que é 

a Sociedade Brasileira de Ictiologia e Zoologia. É imprescindível, é fundamental que o cidadão 

seja sindicalizado, porque é na luta social com seus pares que conseguimos mudar e conquistar 

muita coisa. Anteriormente, havia um grande desrespeito aos sindicatos. Hoje, o nosso 

sindicato, a Adusb, é um sindicato forte. Ele conta com uma grande participação dos 

professores, tem tido muito sucesso; muitos direitos que tínhamos conseguido ou conseguido e 

perdido, depois de muita luta da Adusb de muitas gerações, tivemos nossos direitos 

restituídos. E são nesse acesso aos seus pares, nestes núcleos, que as coisas vão mudar, 

teoricamente. A luta acontece ali. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA TEMÁTICA 

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: TRABALHO E VIDA DE PROFESSORES 

UNIVERSITÁRIOS NO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA: CONDIÇÕES DE 

TRABALHO. 

 

Orientanda: Edjane Freitas Teixeira 

Orientadora: Talamira Taita Rodrigues Brito 

Entrevistada: Guadalupe Edilma Licona de Macedo 

Data de entrevista: 11 de setembro de 2016 

Horário: 14:50h 

Idade: 58  

Tempo na profissão: 36 anos 

Regime de trabalho: ( ) 20 h ( ) 40h (  x) DE 

Classe: ( ) auxiliar ( ) adjunto ( ) Assistente 

Anos de Experiência no Magistério Superior Público: 

 

DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA 

 

DESDOBRAMENTO MAIOR DA PESQUISA: Apresentar a história de vida e de 

profissão construída pelos professores da UESB no cenário das estaduais baianas; 

apresentar as condições de trabalho de tais professores e as atividades mais 

desenvolvidas na trama de sua profissão; além de buscar apresentar as 

contradições da história de um grupo de trabalhadores. 

 

Tema: História de vida e formação 

Como os professores da UESB se percebem enquanto trabalhadores – que tipo de 

trabalhador? 

Obj: Apresentar a história de vida e de profissão construída pelos professores da UESB no 

cenário das estaduais baianas; 

 



157 

1º) Você pode me falar de você, da sua história de vida e formação. Como foi a sua 

a trajetória escolar. O que levou a escolher a profissão de professora? 

Minha história de vida e formação profissional é muito tranquila.  O início não foi aqui, foi no 

Panamá; cursando Medicina e num intercambio, vim para a Bahia e optei por cursar 

Licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal da Bahia  em 1976 por 

influência de uma professora. Sempre gostei das aulas delas.  

 

2º) Das lembranças sobre o teu percurso formativo para o magistério, o que mais te 

marcou? 

Eu nem sabia que eu ia ser professora. Na realidade, eu fiz licenciatura em Ciências Biológicas 

porque eu gostava de Biologia. Em outros lugares do mundo, licenciatura é uma licença para 

exercer a profissão. Aqui no Brasil, licenciatura que é o exercício do magistério. Quando eu fiz 

Licenciatura em Biologia, eu não sabia que seria professora. Quando conclui a graduação, 

retornei para o Panamá e lá eu trabalhei como Bióloga, e não como professora; trabalhei com 

criação de peixes e camarões. Depois de um tempo, voltei para o Brasil e precisava trabalhar; 

foi quando surgiu a oportunidade de fazer concurso na UESB para ensinar Botânica. Eu optei 

pela necessidade, mas foi nesta disciplina que me descobri. Vi que esta era a área que eu me 

identificava e que eu gostava muito mais de ser professora do que apenas Bióloga. No exercício 

do magistério, senti a necessidade de me aprofundar na área de Educação, pois não entendia 

como funcionava as políticas públicas educacionais. Então, decidi fazer Mestrado em 

Educação e fiz na PUC em São Paulo. Foi uma das decisões mais importantes da minha 

carreira, pois foi daí que entendi todo funcionamento das políticas e das Lei Educacionais 

brasileiras, também, conheci todos os filósofos da Educação. Já o Doutorado, fiz na minha área. 

Fiz em Botânica. E assim, me formei como educadora e como pesquisadora. Enquanto 

educadora, eu me preocupo com o ensino da Botânica. E hoje, busco estratégias para o ensino 

de Botânica. Eu amo o que faço, faço a Educação e trabalho com Botânica. 

 

3º) Das experiências vividas, quais as que você destacaria como momentos 

importantes no “encontrar-se” na profissão professor? Por quê? 

A sala de aula. Quando eu entro na minha sala de aula, eu esqueço do mundo lá fora. A 

vivência com os alunos me faz sentir que sou professora. A fama que corre lá fora, é que eu sou 
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rigorosa. Isso me faz ver que não sou negligente com meu trabalho e o retorno disso, é que sou 

homenageada em quase todas as formaturas do curso de Biologia da UESB. 

 

4º) Como e quando se deu o seu ingresso no ensino superior público. 

Foi por acaso. Aconteceu de forma ocasional em 1989, quando eu retornava do Panamá para o 

Brasil, tinha três filhos pequenos e precisava trabalhar. Fiquei um período em Valença, mas 

precisava ficar mais perto dos parentes de meu esposo, que são de Ipiaú. Daí surgiu a seleção 

na UESB e era o que sabia fazer era trabalhar com Biologia. Foi meu primeiro e único emprego 

como professora. Foi uma experiência única e desde de 1989 estou aqui. 

 

5º) Como você percebe a profissão professor neste atual momento histórico. 

Nunca foi diferente. Sempre foi igual. Professor sempre foi uma profissão desvalorizada e 

desmerecida. Historicamente, professor é desvalorizado. Primeiro, porque foi uma profissão 

para mulheres. Quando a mulher ingressou no mercado de trabalho, ela ingressou como 

professora. Foi a primeira oportunidade de exercer algo fora de casa. Mas historicamente, 

politicamente e socialmente a profissão de professor, não é diferente dos outros tempos não. O 

que acontece hoje, é que nós temos uma consciência política e social e nós sabemos da 

importância do nosso trabalho e tentamos passar isso para a sociedade, que ainda não 

reconhece e valoriza o professor. 

 

6º) A partir da sua história de vida, vivências e experiências, como você se percebe 

enquanto trabalhador. 

Para mim, eu sou uma representante da classe trabalhadora. Eu cumpro com minha função e 

meus compromissos. Se meu trabalho é reconhecido ou não, é outra questão. Mas, eu respeito 

me trabalho.  

 

Tema: Modo de trabalho 

Quais aspectos podem ser elencados como indicadores do modo de trabalho desse 

professor? 

Obj.: Elencar os formatos de trabalho docente construídos pelas políticas públicas para os 

professores das universidades no decorrer da história da UESB; 
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1º) Durante esses anos de trabalho quais as atividades mais desenvolvidas por 

você na universidade. 

Eu já fiz de tudo aqui na UESB. Olhe, já fui professora substituta. Já fui professora 

concursada. E dentro de minha função de professora, já fui três vezes diretora de 

Departamento e duas vezes, coordenadora de colegiado. Já participei do programa de pós-

graduação em Latu Sensu. Já participei do programa de pesquisa e extensão. Já participei de 

projetos de outros Departamentos. Por participado da direção de Departamento, já fui membro 

do CONSEP e da Câmara de Pesquisa, Graduação, Pós-Graduação e de Extensão. Já 

coordenei vestibular do Campus de Jequié. Só não quis ser Prefeita de Campus, nunca me 

interessei diante de muitas propostas. O que eu não deixei de ser foi professora, mesmo 

estando nestes cargos. Sou orientadora de graduação, pós-graduação, pesquisa e monitoria. 

Sou coordenadora de projeto de pesquisa. Já participei de intercâmbios com outras 

universidades. Já representei a UESB em outros projetos de extensão a nível 

interinstitucionais.  Atualmente, temos parceria com a Botânica de uma Universidade de 

Nova York, através de um projeto de pesquisa. Além disso, sou cuidadora do Herbário desde 

que existe, desde de 2002. 

 

2º) Como você analisa a questão do produtivismo acadêmico? 

Muito ruim. É um entrave da vida da gente. Porque não é que seja bom você produzir, é uma 

necessidade que deve existir. Mas o tipo de cobrança, que nos faz o CNPq, por exemplo, acaba 

comprometendo a nossa qualidade do trabalho. Necessariamente, para você ser bom, não 

precisa ter publicação. Então, às vezes, você opta por uma coisa ou outra. Em relação, a 

produtividade, eu sou uma péssima profissional porque pouco eu sento para escrever. Mas 

faço outras coisas que não são valorizadas, como por exemplo, eu tenho quatro orientandos de 

mestrado, cinco orientandos de graduação e dois projetos de pesquisas. Este tempo dedicados a 

estas atividades não é valorizado. Sendo que vão sair daqui com a experiência de trabalho 

iniciada comigo, não tem valor. Então, esta produtividade exigida por parte dos órgãos de 

financiamento de projetos, deveria existir, mas não ser o ponto principal. 
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Tema: Mundo do Trabalho e reorganização da vida acadêmica 

O que mudou no decorrer da vida de trabalho desses docentes no processo de 

reorganização da vida acadêmica de professor? 

Obj.:Apresentar as contradições de uma história de grupo de trabalhadores por meio das 

narrativas de vida e trabalho 

 

1º) Em relação ao trabalho na universidade o que mudou de quando começou a 

lecionar para hoje. 

Mudou muita coisa. Quando comecei aqui, a UESB era muito pequena. Aqui só tinha três 

cursos: Enfermagem, Letras e Ciências Biológicas. Depois, a universidade foi crescendo e os 

recursos aumentando. Passamos por muitas dificuldades em relação a infraestrutura e 

recursos financeiros. Trabalhamos com muita colaboração dos próprios alunos que tiravam 

dinheiro do bolso. Depois, chegou a época das vacas gordas. Então, tivemos uma 

infraestrutura maior e melhor. Chegaram vários financiamentos para projetos de pesquisa e de 

extensão. Começamos a ter mais participação com Fapesp, CNPq e recursos do IEL. Houve 

maior qualificação dos docentes. Não havia a grande exigência, antes, de titulação e com 

aparecimentos destes financiamentos, o quadro dos docentes foi se qualificando porque os 

recursos foram aparecendo. O acesso à universidade foi facilitado. O aluno já vinha com 

dificuldade de ingresso e naquela época, isto era melhor; porque qualidade do aluno era 

melhor. Hoje, temos o ENEM e algumas estratégias de ingresso do aluno na universidade, e a 

forma de execução termina prejudicando o nível de alunos que ingressam no Ensino Superior. 

Mas, apesar de tudo, nós temos a situação da UESB está melhor do que há vinte e cinco anos. 

E, de três anos pra cá, o Ensino Superior começou a declinar, pois não é de interesse nem 

governo estadual nem federal investir na universidade pública.  

 

2º) Em sua experiência de trabalho, como vem sendo delineada a profissão de 

professor a partir de suas experiências com seus pares. 

Isso é meio confuso porque, hoje, tem uma delimitação bem clara ser licenciado é uma coisa e 

bacharel, é outra. Na universidade, temos professores licenciados e bacharéis. A visão de 

educação do licenciado é completamente diferente da visão do bacharel. Isto tem gerado alguns 

entraves e de concordância, de comportamento, de olhar para o aluno e de olhar para o mundo 

externo, fora da universidade. Eu acho que deve estar se tentando, através destas novas 
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legislações, deixar bem claro que ser licenciado iria estabelecer uma conduta de formação 

destes professores, que não era tão rigorosa anteriormente. O professor, hoje, tem uma 

evidência maior no delineamento metodológico, didático, de formação do professor; dando mais 

ênfase nas questões pedagógicas. Antes, não havia essa preocupação tão marcada. Havia, sim, 

as disciplinas pedagógicas; obviamente, constituía uma diferença como bacharel... Mas, hoje, 

está voltando bem para a formação destes profissionais porque como pode bacharéis formar 

licenciados.  

 

Tema: Condições de trabalho 

Como estão assentadas as condições de trabalho para esses professores? 

Obj.: Apresentar as condições de trabalho de tais professores e suas atividades mais 

desenvolvidas na trama de sua profissão; 

 

1º)   

Espaço físico e alguns recursos didáticos. Sala de aula arejada, com iluminação adequada e 

cadeiras em bom estado. Para quem quer ensinar, isto é suficiente. Mas se for para pesquisa, é 

outra história... 

 

2º) Você pensa que as condições de trabalho interferem na qualidade de educação? 

De que forma? 

Interfere se o profissional está insatisfeito. Se o profissional não se sente bem dentro deste 

espaço físico seja por conta desta estrutura física ou salarial, isto vai refletir no processo de 

ensino aprendizagem. Com certeza vai! Mas, se você trabalha sem dar tanta importância a 

estas outras questões, aí não faz diferença não... 

 

3º) Como você se organiza politicamente com os seus pares. 

Não há organização nenhuma. Aqui cada um está por si e por si mesmo. A verdade seja dita! 

Poucos se pensam com o trabalho em comum, grupal. Tanto é que você não vê os colegas; você 

encontra poucos colegas e outros você não sabe por onde andam e o que acontece... 
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4º) Você é sindicalizado? Considera importante o engajamento dos professores. 

Por quê? 

Ainda há quem acredita no Sindicato. Eu acredito no Sindicato para as lutas pela categoria. É 

a única forma que se tem para vencer alguns entraves. Eu visto a camisa e participo das 

reuniões sempre que possível. Não viajo para participações fora, porque não está em mim esse 

tipo de participação, mas apoio sim os movimentos sindicais! 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA TEMÁTICA 

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: TRABALHO E VIDA DE PROFESSORES 

UNIVERSITÁRIOS NO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA: CONDIÇÕES DE 

TRABALHO. 

 

Orientanda: Edjane Freitas Teixeira 

Orientadora: Talamira Taita Rodrigues Brito 

Entrevistada: Jorge Duque 

Data de entrevista: 20 de setembro 2016 

Horário: 14:00h 

Idade: 60 

Tempo na profissão: 20 anos 

Regime de trabalho: (x ) 20 h ( ) 40h ( ) DE 

Classe: ( ) auxiliar ( X ) adjunto ( ) Assistente 

Anos de Experiência no Magistério Superior Público: 20 anos 

 

DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA 

 

DESDOBRAMENTO MAIOR DA PESQUISA: Apresentar a história de vida e de 

profissão construída pelos professores da UESB no cenário das estaduais baianas; 

apresentar as condições de trabalho de tais professores e as atividades mais 

desenvolvidas na trama de sua profissão; além de buscar apresentar as 

contradições da história de um grupo de trabalhadores. 

 

Tema: História de vida e formação 

Como os professores da UESB se percebem enquanto trabalhadores – que tipo de 

trabalhador? 

Obj: Apresentar a história de vida e de profissão construída pelos professores da UESB no 

cenário das estaduais baianas; 
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1º) Você pode me falar de você, da sua história de vida e formação.  Como foi a sua 

a trajetória escolar.  O que levou a escolher a profissão de professora? 

A história das pessoas porque justamente define aquilo que a gente vai ser. Eu sou de Jequié, 

estudei no IERP. Fiz admissão e depois, o cientifico. Naquela época, minha família não tinha 

condição de me mandar para Salvador para continuar os estudos, pois ainda não existia 

UESB. Tive que ir para Salvador, ou eu ia ou parava de estudar. Fui com a cara e com a 

coragem. Minha família me ajudava na medida do possível; mas fui. Chegando lá, passei no 

vestibular e consegui naquela época, o que era muito difícil, um crédito educativo. Morei na 

casa universitária durante os quatro anos de minha formação na UFBA. Graças a Deus, no 

primeiro semestre, consegui um estágio no CEPED, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. 

Este Centro de Pesquisa foi se desenvolvendo. Nele, criou um setor de Meio Ambiente do 

Estado, fiquei neste setor e estou até hoje; não saí mais. Conclui o curso e continuei no que se 

transformou em CRA e depois, o INEMA. Em 1983, houve uma descentralização do INEMA 

e surgiu a oportunidade de voltar para Jequié. Eu vim. Chegando aqui, ensinei no CEMS, o 

antigo Colégio do Padre. Fui diretor do CEMS durante três anos. A professora Edna Pinheiro 

ia se aposentar e surgiu uma vaga para Biologia na UESB; fiz a seleção, passei e estou até 

hoje. Isso há dezenove anos... 

 

2º) Das lembranças sobre o teu percurso formativo para o magistério, o que mais te 

marcou? 

No início, a gente vai descobrindo a arte de ensinar. Eu sempre tive vontade de ensinar. E, o 

que me marcou mais foi o início mesmo. Comecei com 5ª, 6ª, 7ª e 8ª series; e apesar dos alunos 

serem jovens, aprendi muito com eles, cresci muito como pessoa e profissional, os desafios 

eram muitos, muita indisciplina, pois eu não tinha muita experiência, a sala de aula era algo 

novo para mim. Mas foi vencendo junto com eles , me engajando nos projetos da escola e foi 

uma coisa que me contagiou neste objetivo  de ser professor mesmo. (professor Duque) 

 

3º) Das experiências vividas, quais as que você destacaria como momentos 

importantes no “encontrar-se” na profissão professor? Por quê?  

Nestas experiências de vida, eu volto a refletir sobre este encontro com o ser professor...  

Aqueles jovens do início me ensinaram muito mais do que os jovens de hoje da UESB, foi um 
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desafio, eu cheio de expectativas, tive que aprender com eles  a forma como se ensina  e não a 

forma como eles aprendem. 

 

4º) Como e quando se deu o seu ingresso no ensino superior público. 

Eu já estava aqui em Jequié como técnico do órgão ambiental do Estado, que sou até hoje. 

Tenho apenas 20 horas na UESB e 40h no INEMA e foi quando a Pró Edna se aposentou, 

abriu esta vaga para Biologia. Fiz a seleção, graças a Deus, passei e estou até hoje ensinando 

disciplinas da área de Ecologia que eu me identifico muito. No inicio tive que aprender a 

interpretar as situações de sala de aula e o que cada aluno transmitia, depois fui adquirindo 

experiência e melhorando a prática. 

 

5º) Como você percebe a profissão professor neste atual momento histórico. 

Hoje em dia, a profissão do professor é fundamental. Eu lendo uma reportagem, ainda esta 

semana, vi as profissões que vão de extinguir. Das várias profissões que vão se extinguir, por 

conta da globalização mesmo, o professor nunca vai deixar de existir. Tem que haver este elo! 

A gente usa muito a máquina, mas a máquina não vai substituir o professor. O professor, por 

ser muito maltratado, as pessoas pensam muito antes de querer ser mais professor. Tudo o que 

acontece é ganhar mal e sem condição de trabalho. Quem vai é quem sabe e quem gosta da 

profissão mesmo! 

 

6º) A partir da sua história de vida, vivências e experiências, como você se percebe 

enquanto trabalhador. 

O trabalhador hoje, principalmente aqui no nosso país, está sofrendo as consequências de um 

regime que foi criado. Isto não é de agora... Agora chegou ao ápice de uma situação em que 

todos nós trabalhadores estamos sofrendo estas consequências e o governo, a cada dia que 

passa, está querendo tirar todas as garantias não só dos trabalhadores em geral, mas nós 

mesmo da UESB. Taí o governo do Estado, embora seja do Partido dos Trabalhadores, mas 

tirando todas as vantagens que a gente tem. E, infelizmente, ainda tem gente que, vamos falar 

da própria UESB, tem colegas que ainda defendem o partido, mas temos que refletir que somos 

nós que movemos o mundo. Não é o político nem nada, é a mão-de-obra trabalhadora que 

move o mundo e ela precisa ser respeitada. MAIS RESPEITO AO TRABALHADOR! MAIS 

RESPEITO AOS DOCENTES! 



166 

Tema: Modo de trabalho 

Quais aspectos podem ser elencados como indicadores do modo de trabalho desse 

professor? 

Obj.: Elencar os formatos de trabalho docente construídos pelas políticas públicas para os 

professores das universidades no decorrer da história da UESB; 

 

1º) Durante esses anos de trabalho quais as atividades mais desenvolvidas por 

você na universidade. 

Aqui na Universidade, eu tenho as disciplinas que são de minha responsabilidade, as da área 

de Ecologia; como Ecologia I e II, Recursos Hídricos e Gestão Ambiental. Eu não sou um 

professor de cobrar avaliações em que levam o aluno a decorar textos, eu tenho uma vivencia 

de gestão pessoal. Nas minhas disciplinas, Recursos Hídricos e Gestão Ambiental, tudo em 

cima das políticas, de hoje, que são altamente participativas, procurando compartilhar dentro 

dos órgãos públicos e os usuários de tudo isso ai, as minhas vivencias como técnico de órgão 

público ambiental e assim, envolver meus alunos nas discussões para que eles reflitam e 

busquem soluções para a nossa problemática ambiental. Não fico perguntando o que é isso, o 

que é aquilo... É neste sentido que procuro me posicionar nas minhas disciplinas. 

 

2º) E pesquisa, extensão, orientação de monografias, coordenação de curso; você já 

exerceu alguma destas funções? 

Eu só tenho 20 horas e isso dificulta um pouco. Mas eu tenho orientação sim! Eu poderia até 

elaborar, mas elaborar por elaborar não tem sentido porque eu não tenho carga horária que 

possibilite o acompanhamento. E, graças a Deus, estou me aposentando do INEMA e daí vou 

pegar uma D.E, que aí eu vou.... É um recomeço! 

 

3º) Como você analisa a questão do produtivismo acadêmico? 

Este produtivismo é muito importante para a classe acadêmica. Este incentivo tem que existir, 

porque sem pesquisa não existe universidade. Consequentemente, sem universidade, os corpos 

discentes e docentes ficam sem participação. Agora, este produto das universidades tem que 

ser um produto direcionado, porque eu vejo muitos produtos dentro das universidades que são 

pessoais. Vejo produção para o próprio uso, para o crescimento dentro da instituição. Não 

existe quase nenhum produto que sai para o uso da comunidade, que é uma função 
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importantíssima da universidade. Existe, não vou falar que não existe, mas a porcentagem é 

pouquíssima. E, o que tem a gente, nesta região nossa, de comunidades que precisam, porque o 

poder público está aí jogando todo mundo; então, o que a gente devia, não arcar com as 

responsabilidades, mas ter um olhar mais voltado para estas pessoas que estão precisando. 

 

Tema: Mundo do Trabalho e reorganização da vida acadêmica 

O que mudou no decorrer da vida de trabalho desses docentes no processo de 

reorganização da vida acadêmica de professor? 

Obj.:Apresentar as contradições de uma história de grupo de trabalhadores por meio das 

narrativas de vida e trabalho 

 

1º) Em relação ao trabalho na universidade o que mudou de quando começou a 

lecionar para hoje. 

Na década de 80 e 90, a gente tinha muito mais condição de trabalho do que hoje. Apesar de 

não ter a tecnologia. Tínhamos o material que precisávamos. Hoje, tem a tecnologia, tem tudo; 

mas quando a gente precisa de um equipamento, falta um cabo, falta uma coisa e outra, não 

tem técnico para montar o equipamento. É aquele tipo de coisa: não adianta se modernizar e 

não ter condição de uso. Essa situação já virou rotina. (PROFESSOR DUQUE) 

 

2º) Em sua experiência de trabalho, como vem sendo delineada a profissão de 

professor a partir de suas experiências com seus pares. 

A relação com os pares tem que ser boa. Tem que ter união. Em qualquer comunidade ou 

qualquer ambiente de trabalho, você sozinho não é nada. Se eu quiser resolver meu problema 

sozinho, vai ser difícil. Eu tenho que me associar. Associativismo hoje, é importante e 

necessário porque ninguém vai para lugar nenhum. Isso que tem que existir! Temos a 

Associação, Adusb, que luta pela classe, mesmo tendo certas discussões de diversos tipos, por 

diversos pensamentos, inclusive político; mas neste sentido a Adusb é forte. 

Tenho dificuldade de trabalhos em grupo por inúmeras questões, como por exemplo: rapidez de 

pensar e agir, fazendo com que os colegas duvidem da capacidade  
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Tema: Condições de trabalho 

Como estão assentadas as condições de trabalho para esses professores? 

Obj.: Apresentar as condições de trabalho de tais professores e suas atividades mais 

desenvolvidas na trama de sua profissão; 

1º) você poderia me falar sobre as suas condições de trabalho. 

Dentro da UESB, todos os professores de minha, área por exemplo, estão sentindo dificuldade 

quando chega no Laboratório para dar aula, não tem material. O Laboratório de Ecologia é 

uma deficiência total! É isto que está acontecendo! A cada dia que passa a verba de 

manutenção está diminuindo. A gente tem reunião de Departamento que a gente luta, solicita 

material; mas é aquele tipo de coisa que tanto do governo como da estrutura própria UESB 

que há discrepância entre Jequié e Conquista que não é invenção nem nada; existe mesmo e as 

necessidades vão aumentando a falta de material para aula pratica, aula teórica e 

desenvolvimento de projeto. Tem projeto que acontece porque a pessoa gosta daquilo, não faz 

só por fazer, fazer com o coração e não quer desistir. 

 

2º) Para você, as condições de trabalho interfere na qualidade da educação. De que 
forma? 
Com certeza! Se eu faço um planejamento para uma disciplina e com esta minha turma eu 

desejo chegar a este objetivo e no meio do caminho, por falta de estrutura, equipamento e apoio 

de todo sentido e não chega ao objetivo; frustra a gente. Dai, no próximo semestre, por conta 

do medo de ficar no meio do caminho, os objetivos vão diminuindo e compromete a qualidade 

do ensino. 

 

3º) Como você se organiza politicamente com os seus pares. 

Dentro de uma organização como a UESB, os pensamentos são mais variados em todos os 

sentidos, inclusive politicamente. Eu mesmo, não tenho partido. Eu sou aquela coisa de 

analisar e ver o que está sendo realizado para o bem pela comunidade. Qual partido que, hoje, 

que o indivíduo em sã consciência pode dizer que apoia? Mas, agora, o que a gente vê é o 

começo de uma mudança. Mudança é sempre bom na nossa vida.  

 

4º) Você é sindicalizado? Considera importante o engajamento dos professores.  
Por quê? 
Sou associado à Adusb. O professor não pode ficar de fora disso, tem que se envolver. Quanto 

mais pares, mais fortalece o associativismo. 


