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RESUMO 

 

COELHO, A. L. P. A identidade do profissional docente no contexto das políticas de (des) 

centralização na gestão da educação. 2017. 106 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Vitória da Conquista, 2017.  

 

Esta pesquisa, de caráter qualitativo,  objetiva discorrer sobre a identidade do 

profissional docente no contexto das políticas de (des)centralização na gestão da educação, 

entendendo que, com as transformações ocorridas no cenário político, econômico e social, a 

partir dos anos de 1990, a profissionalização docente tem sido afetada de forma marcante, pelas 

grandes reformas no campo educacional, no cotidiano destes trabalhadores. Como objetivo 

geral, esta pesquisa busca compreender de que maneira ocorre o processo de construção da 

identidade do profissional docente, no contexto das políticas da gestão da educação. Quanto ao 

método de investigação, foi utilizada a entrevista semiestruturada, na qual, as professoras 

tiveram a possibilidade de discorrer sobre suas experiências, a partir do foco principal proposto 

pelo pesquisador. Para o alcance dos objetivos, foi adotado, como amostra, o cotidiano 

profissional de 08 docentes de uma escola da rede pública estadual da cidade de Vitória da 

Conquista, Bahia, tendo como propósito, estabelecer um paralelo com os elementos de 

transformação escolar, descritos por Esteve (1999) e por fim, categorizá-los conforme os perfis 

identitários de Dubar (2005). Os resultados da pesquisa, após transcrição de dados, mostraram 

que as características da identidade profissional revelaram uma predominância voltada para o 

perfil da identidade bloqueada, construída num movimento de continuidade, na qual, segundo 

Dubar (2005), há uma fusão do indivíduo com sua profissão, executando de maneira repetitiva 

e mecânica o seu ofício e bloqueando-se para as inovações no contexto do mercado de trabalho, 

trazendo para si, uma crise de identidade, com profundas reflexões em relação à escolha da 

profissão, dentro de um contexto de perda de status e desprestígio profissional. Portanto, no 

sentido de resgatar sua autonomia na profissionalização, torna fundamental que o professor 

deixe de ser um mero executor de tarefas, resultado de um modelo econômico dominante, para 

assumir o papel de autor da própria identidade profissional, forjado através de um contexto de 

próprias experiências.  

 

Palavras-chave: Identidade Profissional. Descentralização. Educação. Profissionalização.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

COELHO, A. L. P. The identity of teacher in the context of decentralization policies in 

education management. 2017. 105 p. Dissertation (Master in Education) – Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, (UESB), Vitória da Conquista, 2017. 

This qualitative research has aimed to discuss the identity of teaching professional in the context 

of decentralization policies in management of education, understanding that, with the changes 

that have occurred in political, economic and social scenario, from the 1990s, teacher 

professionalization has been markedly affected by major reforms in the educational field, in the 

daily life of these workers. As a general objective, this research has sought to understand how 

the process of constructing the identity of teaching professional occurs in the context of 

education management policies. As for research method, the semi structured interview has been 

used on which teachers had the possibility of discussing their experiences, from the main focus 

proposed by the researcher. In order to reach objectives, the narratives of eight teachers from a 

public school in the city of Vitória da Conquista, Bahia, were used as a sample, with the purpose 

of establishing a parallel with the elements of school transformation described by Esteve (1999) 

and, finally, to categorize them according to the identities profiles of Dubar (2005). The results 

of research, after transcription of data, have shown that the characteristics of professional 

identity have revealed a predominance directed to profile of blocked identity, built in a 

continuity movement, in which, according to Dubar (2005), there is a merger of individual and 

his profession, performing his work in a repetitive and mechanical way and blocking himself 

for innovations in context of labor market, bringing to himself a crisis of identity, with deep 

reflections on choice of profession, within a context of loss of status and professional discredit. 

Therefore, in order to redeem its autonomy in professionalization, it is fundamental  the teacher 

ceases to be a mere performer of tasks, result of a dominant economic model, to assume the 

role of author of its professional identity, forged through a context of own experiences. 

Keywords: Professional Identity. Decentralization. Education. Professionalism. 
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 INTRODUÇÃO 

 

1  Justificativa  

 

Identidade é o escopo deste trabalho. Estudos a respeito de identidade não são uma 

preocupação nova ou presente apenas na sociedade pós-industrial. Esse é um tema que vem 

sendo abordado há muito tempo por outras áreas do conhecimento. As identidades não 

nascem com os indivíduos, nem são constituídas por eles isoladamente em suas experiências 

individuais. Elas são processos contínuos, históricos e sociais e se constituem nas etapas do 

desenvolvimento humano, portanto em relações e interações entre as pessoas durante toda a 

sua vida.  

Segundo Dubar (2005), sociólogo francês que se devotou aos estudos sobre os perfis 

identitários dos trabalhadores na Europa, os sujeitos são aquilo que dizem de si e também o 

que outros dizem deles, compondo suas identidades também das narrativas que fazem de si 

para si mesmos e para outros, das que ouvem ou conhecem. As identidades têm caráter 

narrativo, dialógico e se constituem, dessa maneira, num processo contínuo de fazer-se e 

refazer-se a partir de experiências e significações. 

Discorrer sobre a identidade do profissional docente é tema que produz diversas 

inquietações. Ao focar o olhar no contexto em que se exerce a docência, identifica-se um 

conjunto de novas demandas que pressionam os professores a redefinirem seus papéis, tarefas 

e identidades. Compreender como a imagem do professor tem se modificado ao longo desses 

anos, face às novas transformações que atingem, em cheio, as escolas e o trabalho da classe 

docente, afeta o compromisso emancipatório da educação. Ao analisar uma categoria, a qual 

tem sido detentora dos saberes  num contexto de novas políticas, internalizando novas atitudes 

para se posicionar diante das realidades do mundo contemporâneo, muitos investigadores, a 

exemplo de Oliveira (2004) e Saviani (2004), reconhecem uma reavaliação do papel da escola 

e dos professores, mesmo dentro de uma legitimação consolidada.  

A partir de pesquisas em relação a esse tema, utilizando-se de autores como Dubar 

(2005), Libâneo (2011), Nóvoa (2000), dentre outros, foi verificada a necessidade de se 

aprofundar nas investigações sobre questões da identidade e profissionalização docente, 

estudando a identidade profissional do indivíduo não mais unicamente do ponto de vista de 

sua subjetividade, mas compreendendo a sua constituição como interação entre os parceiros e 

a sua trajetória social e não somente pessoal.  
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Desta maneira, para que a pesquisa se desenvolvesse, tornou-se necessário definir a 

questão central que deu norteamento aos estudos. Assim, esta pesquisa se deu em torno da 

seguinte questão: como ocorre o processo de construção da identidade do profissional docente 

em face da política de (des) centralização da gestão educacional?  Além desta, para dar mais 

clareza nos direcionamentos, outras perguntas se agregaram, com o propósito de formular os 

objetivos específicos: a) Como essas formas identitárias se articulam frente às crises que têm 

sido atravessadas, nas últimas décadas, no contexto sócio-econômico do país?; b) De que 

modo novas exigências educacionais, emergidas dessas novas realidades, têm suscitado 

rearranjos no papel de ser professor?; c) Como o conceito de profissionalização vem sendo 

definido, face aos novos elementos de gestão e competências, incorporados no cotidiano do 

profissional docente? 

 

 

2  Objetivo geral e específicos 

 

Destarte, o objetivo geral desta pesquisa é compreender como ocorre o processo de 

construção da identidade do profissional docente, no contexto das políticas de (des) 

centralização da gestão da educação. Em outras palavras, a fim de melhor clarear o objetivo 

aqui apresentado, nesta pesquisa procurar-se-á compreender como a identidade do 

profissional docente é afetada frente às novas políticas de descentralização, bem como os 

novos perfis identitários se posicionam face aos aspectos da profissionalidade1 e 

profissionalismo2, pilares básicos os quais compõem o conceito da profissionalização3. 

Como objetivos específicos, pretendem-se: (1) Analisar de que modo novas exigências 

educacionais, emergidas dessas novas realidades, têm suscitado rearranjos no papel de ser 

professor; (2) Descrever como essas formas identitárias se articulam frente às crises que têm 

sido atravessadas, nas últimas décadas, no contexto sócio-econômico do país; (3) Demonstrar 

como o conceito de profissionalização vem sendo definido, face aos novos elementos de 

gestão e competências, incorporados no cotidiano do profissional docente. 

                                                           
1  Conhecimento, saberes, técnicas e competências. 
2 Compromisso, participação na construção do projeto pedagógico, dedicação, assiduidade e domínio de     

conteúdo.  
3  Processo através do qual os professores objetivam melhorar seu estatuto, elevar os seus rendimentos e 

aumentar o seu poder de autonomia. (LIBÂNEO, 2004, p. 75). 
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3  Tipo de pesquisa e estruturação dos capítulos 

 

Compreender as atitudes no cotidiano daquele profissional, considerando as formas 

identitários construídas por Dubar (2005) envolve um processo complexo e histórico. Para tal 

fim, foi utilizada neste estudo, a pesquisa qualitativa, objetivando melhor analisar os 

significados, os quais refletiram, de forma marcante, na profissionalidade e profissionalismo 

desses trabalhadores docentes.  

Quanto ao método de investigação, foi utilizada a entrevista semiestruturada, a qual, 

segundo Triviños (1987, p.146) tem como características questionamentos básicos, os quais 

são apoiados em teorias e hipóteses, que se relacionam ao tema da pesquisa. Segundo Nóvoa 

(2000), os relatos coletados permitem revelar experiências vividas nas trajetórias das 

profissionais entrevistadas, através das quais, podem ser apreendidas teorias e práticas de 

formação, de ensino, de relações interpessoais e institucionais, de construção identitária - do 

ser educador - relacionados ao momento e cenário sócio-político-econômico-cultural, a partir 

do recorte temporal-histórico, o qual, estabelecido pelo autor, iniciou-se a partir dos anos de 

1990.  

Para Manzini (1990/1991, p.154), a entrevista semiesteruturada está focalizada em um 

assunto sobre o qual é confeccionado um roteiro com perguintas principais, complementadas 

por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Durante a pesquisa, 

o autor constatou que esse método de pesquisa pôde fazer emergir informações de maneira 

mais livre e as respostas não ficaram condicionadas a uma padronização de alternativas, 

deixando as professoras bem à vontade para expressar suas ideias sobre a trajetória de vida, 

pessoal e profissional, relatando os fatos, sem ter que seguir um roteiro engessado.   

Nesse sentido, através da realização das entrevistas e análise posterior das informações 

coletadas, esta pesquisa com educadores da rede pública estadual, realizada na cidade de 

Vitória da Conquista, Bahia, permitiu compreender a construção identitária do professor 

dentro de um determinado perfil, como sujeito e como profissional, revelando como o mesmo 

se posiciona dentro das formas identitárias constituídas por Dubar (2005). 

As formas identitárias profissionais materializadas por esse autor, as quais encontram 

descritas no capítulo III deste texto, exploraram três dimensões de análise: a formação, a 

trajetória sócio-profissional e o mundo vivido do trabalho. Cada configuração resulta de uma 

dupla transação. Uma transação entre o indivíduo e a instituição (nomeadamente, no campo 

profissional), intitulada como transação objetiva e, por outro lado, entre o indivíduo e o seu 
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passado, compreendida como transação subjetiva. Desta maneira, esta pesquisa com os 

educadores permitiu uma análise, no que diz respeito à profissionalização e construção 

identitária do professor, como sujeito e como profissional.  

Este trabalho foi desenvolvido em três capítulos que se complementam, onde o 

pesquisador teve como objetivo, analisar qualitativamente as produções científicas 

catalogadas, dialogando com os autores dos artigos e das teses e/ou dissertações, bem como 

fazer intervenções usando o referencial teórico, com o objetivo de dar suporte às passagens do 

texto.  

Em relação à divisão do trabalho, o pesquisador iniciou o texto com a construção de 

identidades sociais, definindo neste primeiro capítulo o conceito de identidade por considerar 

que, a partir daí, apontam-se as raízes da busca pelo objetivo da pesquisa com uma exposição 

da crise da identidade profissional, face ao processo de construção de outros sentidos que 

repercutem no cotidiano do educador, apontando, por conseguinte, uma nova reconfiguração 

do ofício de ser professor. 

No segundo capítulo, o autor procurou tecer uma contextualização histórica da 

formação de professores no Estado Brasileiro e compreender processo de transformações no 

oficio de professor, considerando-se que a formação continuada precisa ser vista como uma 

etapa importante de mudanças e transformações na prática docente, visando sempre à 

melhoria e não apenas uma mera aquisição de títulos. 

No terceiro capítulo foram apresentadas e analisadas pelo autor, as informações 

produzidas com os sujeitos da pesquisa, as professoras da rede pública estadual, através das 

entrevistas, nas quais contaram suas histórias de vida, suas escolhas, rotinas no cotidiano da 

escola, expectativas e sonhos, informações essas que serviram de base para consolidar os 

elementos de transformação no sistema escolar, elencados por Esteve (1999) e categorizar os 

perfis idealizados por Dubar (2005), sociólogo francês que se esforçou em compreender como 

o trabalhador se posicionava diante das políticas públicas, dentro de um contexto histórico 

neoliberal. 

 

 

 

4  Metodologia e procedimentos de investigação 

 

4.1  Delimitação do problema 
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Compreender sobre a identidade docente no contexto das políticas de (des) 

centralização é um tema bastante recorrente no campo educacional. A escolha desta 

problemática deu-se em virtude das grandes transformações ocorridas no ensino, conduzindo 

os professores a uma sobrecarga de atividades considerável, a uma indefinição de atribuições, 

a perda de status e desgaste na profissão.  

A revisão da literatura foi realizada a partir das fontes bibliográficas selecionadas para 

o estudo da relação entre a identidade do profissional e trabalho docente e contribuiram para 

discutir a ideia de trabalho do professor dentro do contexto das políticas de descentralização, 

considerando o recorte temporal a partir dos anos de 1990, período em que as inquietações em 

relação ao cotidiano daquele trabalhador repercutiu na análise da profissionalidade e 

profissionalismo. 

 

 

4.2  Metodologia 

 

Esta pesquisa enquadra-se nos pressupostos da investigação qualitativa. Segundo 

Ludke e André (1986, p.18), a utilização de metodologias qualitativas tem sido corrente pelos 

pesquisadores na área de Educação, tendo como características básicas: o ambiente natural 

como fonte direta de dados e o pesquisador como principal instrumento; o caráter 

predominantemente descritivo dos dados coletados; a ênfase muito mais no processo do que 

no produto; a atenção dada à perspectiva dos sujeitos pesquisados; e o caráter indutivo do 

processo de análise de dados. Além dessas características, o uso dessa abordagem justifica- se 

pelo interesse em compreender o objeto estudado de uma maneira relativamente aprofundada, 

sem pretender generalizações e/ou quantificações. 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares, a qual encontra inserida 

no campo das ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, a 

saber, a mesma trabalha com o universo dos significados e com motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes que correspondem a um espaço mais profundo das relações e não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001, p.21).  

De acordo com Ludke e André, (1986, p.18), a pesquisa qualitativa desenvolve-se 

numa situação natural e é rica em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível, e focaliza 

a realidade de forma completa e contextualizada.   Nesse contexto, torna-se relevante 

conhecer o conteúdo das entrevistas fornecidas pelas professoras, o que ajuda a compreender 
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como percebem e vivem o seu trabalho, as transformações ocorridas no ambiente do seu 

cotidiano profissional, suas relações interpessoais, contextualizadas num espaço e num tempo 

real.  

Seguindo uma linha de trabalho, objetivando consolidar a abordagem qualitativa, fez-

se um levantamento sobre estudos já publicados, para ajudar a preparar as fases seguintes, a 

saber, o planejamento da pesquisa e a elaboração das entrevistas, e o trabalho de campo na 

realização das mesmas.  

Quanto ao método de investigação, foi utilizada pelo autor,  a entrevista 

semiestruturada, a qual, segundo Minayo (2001), configura- se como modo de conhecimento 

de aspectos muito sutis, ao nível das dimensões mais íntimas e pessoais dos docentes, 

revelando personalidades, identidades, comportamentos e contextos relativos aos processos 

formativos e as suas práticas educativas.  

Segundo Manzini (2003), um ponto importante se refere à necessidade de perguntas 

básicas para atender ao objetivo da pesquisa, o qual salienta que é possível um planejamento 

da coleta de informações por meio da elaboração de um roteiro com perguntas que atinjam o 

escopo pretendido. O roteiro serviria, então, além de coletar as informações básicas, como um 

meio para o pesquisador se organizar para o processo de interação com os informantes. 

Manzini (2003) argumenta que há várias considerações sobre a elaboração de roteiros, a 

exemplo de cuidados quanto à linguagem e quanto à forma da elaboração das perguntas e 

sequência das mesmas. 

 Partindo do pressuposto de que uma boa entrevista começa com a formulação de 

perguntas básicas, as quais deverão focar no propósito da pesquisa, o autor procurou fazer 

uma análise do roteiro, elaborando questões curtas e simples, buscando, rapidamente, fatos 

relativos ao passado, de modo a facilitar a compreensão da realidade vivida por aquelas 

professoras.   

A pesquisa de campo, de caráter qualitativo, foi realizada numa escola de médio porte 

da rede pública estadual, no Município de Vitória da Conquista, Bahia. Foram sujeitos deste 

estudo, 08 professoras do ensino fundamental, totalizando um percentual de 25% dos 

docentes da instituição, acreditando ser satisfatória a amostragem para que fossem ouvidos os 

depoimentos, os quais, foram apresentados durante o mês de outubro de 2016, sendo usadas 

todas as terças-feiras, no período matutino, a saber, nos dias 04, 11, 18 e 25, dias em que as 

professoras se reuniam para fazer a atividade de classe (AC), não havendo mais tempo na 

semana por motivo da carga horária. As entrevistas foram realizadas no local de trabalho, de 
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forma individual, demorando, em média, sessenta minutos cada. Não foi possível agendar 

horário, pois as docentes foram entrevistadas durante a jornada de trabalho. Assim, foi 

necessário aguardar o momento em que as mesmas estivessem menos sobrecarregadas e 

disponíveis para conversar.  Foram utilizados nomes fictícios de pedras preciosas, a exemplo 

de Esmeralda, Rubi, Safira, Jade, Pérola, Ametista, Ágata, Cristal, visando manter o 

anonimato, quer pessoal, quer da própria escola. A opção de associar os nomes àqueles 

objetos surgiu por considerar que a função docente é algo muito sublime e precioso, que fazer 

mover a humanidade, daí uma maneira singela de homenageá-las, dando seus nomes a algo 

material tão cobiçado.       

Todas as oito professoras ouvidas se dispuseram a contar sobre as suas trajetórias, ora 

antes do intervalo escolar, ora depois, e as suas falas foram gravadas em áudio de aparelho 

celular, o qual foi autorizado pelas mesmas para, em seguida, serem transcritos os dados. Não 

foi possível coletar mais de duas entrevistas por manhã, em virtude das professoras estarem, 

naqueles dias, em planejamento de atividades da semana. Todas são licenciadas, possuem 

pós-graduação na área, lecionam no ensino fundamental, além de algumas também 

lecionarem no ensino médio.  

 

     Quadro 1. Características das professoras que fizeram parte da amostra.  

Professoras 

Nome Habilitação Tempo serviço Disciplina 

Ágata Licenciatura 15 anos Português 

Ametista Licenciatura 15 anos Geografia 

Cristal Licenciatura 23 anos Matemática 

Esmeralda Licenciatura 18 anos Ed. Física 

Jade Licenciatura 15 anos Inglês 

Pérola Licenciatura 15 anos História 

Rubi Licenciatura 14 anos Matemática 

Safira Licenciatura 20 anos Geografia 

 

A partir da leitura e análise do Quadro 1, é percebido que as professoras, as quais 

fizeram parte das entrevistas, já possuem mais de dez anos de serviço, o que evidencia uma 



20 
 

grande vivência no ambiente escolar, bem como adaptação e conhecimento das rotinas e 

atividades que compõem a profissão docente.  

Em relação à revisão de literatura, objetivando dar aporte teórico à pesquisa, foi 

efetuada uma revisão bibliográfica das produções científicas encontradas nos eventos 

nacionais da Anped, no período de 2006 a 2015, através das reuniões anuais 29 (2006), 31 

(2008), 32 (2009), 33 (2010), 34 (2011) e 35 (2012), 36 (2013) e 38 (2015), considerando os 

grupos de trabalho GT 05 (Estado e Política Educacional), GT 08 (Formação de Professor), 

GT 09 (Trabalho e Educação) e GT 20 (Psicologia da Educação). Nas reuniões anuais 30 

(2007) e 37 (2014), não foram localizados projetos que dessem suporte à pesquisa. Após 

pesquisas, foram localizados 15 trabalhos, utilizando os descritores “identidade do professor” 

e “identidade profissional docente”, classificados como mostra o Quadro 2: 

 

      Quadro 2 – Classificação dos trabalhos publicados no portal da Anped– 2006 a 2015. 

 

       Trabalhos                                               Quantidade                                  Percentual 

    Dissertações de Mestrado                                12                                                  80% 

    Teses de Doutorado                                         03                                                  20% 

    Total                                                                15                                                 100% 

 

Foi efetuada busca, também, nos trabalhos publicados no banco de periódicos da 

Capes, por meio da página do Portal dos Periódicos da Capes, através do link de busca 

avançada, com indicação do primeiro e do último dia, utilizando os mesmos descritores 

mencionados para a classificação do Quadro 3, considerando o intervalo entre 2011 e 2015, 

sendo localizados 42 trabalhos em que, após filtragem, 02 artigos foram utilizados para 

análise. Além disso, foram analisados, através do Portal da Capes, o banco de teses e 

dissertações sendo, a partir da utilização dos mesmos descritores já citados neste parágrafo, 

localizados 127 projetos nos quais, após a leitura dos resumos, 10 foram selecionados, sendo 

07 dissertações e 03 teses, conforme ilustra o Quadro 3:  

 

Quadro 3 – Classificação dos trabalhos publicados no portal da CAPES – 2011 a 2015. 

 

            Trabalhos                                 Quantidade                                            Percentual 

              Artigos                                          02                                                           16,67% 

    Dissertações de Mestrado                       07                                                           58,33% 

       Teses de Doutorado                             03                                                           25,00% 

               Total                                            12                                                          100,00% 
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O resultado coletado através da revisão bibliográfica, bem como do aporte teórico o 

qual sustenta esta pesquisa, encontra-se distribuído pelos capítulos do trabalho. 

 

  

4.3  Análise e tratamento de dados 

 

Considerando a método adotado nesta pesquisa, como subsídio principal, houve as 

entrevistas das professoras, através das quais, foram extraídos dados para análise. Após as 

gravações, os depoimentos das entrevistas foram transcritos minuciosamente, tornando um 

processo cansativo, mas não menos prazeroso, o qual requereu muita atenção, considerando a 

relevância do conteúdo apresentado.  Em seguida, foi procedida a leitura detalhada de cada 

fala, procurando estabelecer um ponto em comum com cada elemento de transformação 

escolar, descrito por Esteve (1999) para que, posteriormente, fosse o docente categorizado em 

um perfil de Dubar (2005). Nesse sentido, levando em consideração o conteúdo das 

entrevistas, as quais delineavam o mundo vivido no trabalho docente, foram constituídas as 

identidades possíveis 4, seguindo as sugestões teóricas de Dubar (2005).  

Desta maneira, o autor da pesquisa foi categorizando, seguindo as considerações de 

Dubar (2005), cada expressão das professoras dentro de um perfil identitário possível, ou mais 

de um, a depender dos vestígios apresentados, para no final, certificar que grau de intensidade 

cada perfil estaria internalizado nas suas transações subjetivas e objetivas. Foram 

considerados, para efeito de análise os perfis “identidade ameaçada”, “identidade bloqueada”, 

“identidade autônoma e incerta” e “identidade responsável pela sua promoção”, classificados 

por Dubar (2005).  

Compreendendo as três dimensões de análise propostas por Dubar, ou seja, o mundo 

vivido do trabalho, a trajetória sócioprofissional e a formação, e verificando as transações 

entre o indivíduo e as instituições (campo profissional) e entre o indivíduo e o seu passado 

(campo pessoal), contidas nos depoimentos das professoras, foi possível atribuir a cada uma, 

um perfil identitário, construído na trajetória de vida.  

Para corroborar os resultados da pesquisa, foi traçado um ponto de partida, tomando 

como base os fatos ocorridos num marco histórico-cronológico, os anos 1990, considerando 

                                                           
4  Esclarecendo sobre o termo “ identidades possíveis”,  o mesmo refere-se  ao conceito das identidades    

desenvolvidas por Dubar(2005), ou seja, a partir das investigações sobre  o modo como as transações subjetivas   

e objetivas se   articulam,  resultando nos quatro perfis identitários.  
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estar, a partir daí, a efervescência das transformações no campo educacional.  De acordo com 

Triviños (1987), as questões elaboradas para a entrevista levaram em conta o embasamento 

teórico da investigação e as informações que o pesquisador recolheu sobre o fenômeno 

político-social ocorrido a partir daquela década.    

Em análise dos dados coletados das falas das professoras, foi constatado que, 

respeitado o seu conteúdo e tido como referência da verdade, houve um esforço do 

investigador de compreender o objeto de estudo. Para Minayo (2001), a entrevista privilegia a 

obtenção de informações através da fala individual, a qual revela condições estruturais, 

sistemas de valores, normas e símbolos e transmite, através de um porta-voz, representações 

de determinados grupos, em uma situação específica no tempo e no espaço.  

Ao todo, os oito sujeitos da amostra produziram um vasto material após a transcrição 

dos dados. Considerando o grau de importância, foi verificado que, cada entrevista contribuiu 

de forma consistente para que este trabalho fosse concluído. Cada fala, cada detalhe, revelou 

nuances que deixaram o investigador muito seguro de que estava trilhando o caminho para 

identificar cada perfil, no final da pesquisa. Embora alguns depoimentos muito extensos, 

dando origem a várias laudas em que apareceu apenas a voz de uma professora, foi 

selecionada pelo autor uma entrevista, não mais importante do que as outras, a qual consta no 

Apêndice IV.     
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CAPÍTULO I - A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES SOCIAIS 

 

1.1 A construção das identidades pessoal e profissional 

 

Para Dubar (2005), a construção dos processos identitários se dá num jogo entre dois 

universos distintos de sentidos vinculados à palavra identidade. O primeiro, chamado de 

identidade biográfica ou identidade em si, são as diversas maneiras pelas quais o indivíduo 

adquire consciência de si, as maneiras pela qual ele tenta dar conta de sua trajetória (familiar, 

escolar, profissional, pessoal, etc.) por meio de sua história de vida, justificando posições e, às 

vezes, antecipando ações futuras. O segundo universo, que o autor nomeia de identidade 

estrutural ou identidade para o outro, é definida como aquelas categorias de discurso que o 

indivíduo usa para se definir do ponto de vista de outro, ou seja, na relação estabelecida com 

outros.  

A identidade de si e a identidade para o outro são, ao mesmo tempo, inseparáveis e 

ligadas de forma problemática. Inseparáveis, pois a identidade de si só pode ser pensada em 

relação ao outro e ao seu reconhecimento, ou seja, “nunca sei que sou a não ser no olhar do 

outro” (DUBAR, 2005, p. 31). Problemática, pois as experiências vividas pelo outro, que 

servem de exemplo à construção da identidade de si, que refletem sobre elas e internaliza suas 

interpretações, nunca são vividas pelo eu, e mesmo a identidade a qual o outro nos atribui não 

é experimentada pelo eu, sendo a comunicação o elo que faz com que o eu conheça o que a 

ele é atribuído pelos outros e, desta maneira, forje uma identidade de si.  

Dessa maneira, Dubar (2005, p. 31) conclui que “a identidade nunca é dada, ela é 

sempre construída e deverá ser (re) construída em uma certeza maior ou menor e mais ou 

menos duradoura”. Este autor argumenta que este conceito de identidade pode ser abordado 

pela perspectiva sociológica no momento em que restituímos a relação identidade para si/ 

identidade para o outro ao interior do processo comum que a torna possível: a socialização. 

Assim, a identidade nada mais é do que o resultado a um só tempo estável e provisório, 

individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de 

socialização que, conjuntamente, constroem os indivíduos e definem as instituições. 

Cada sujeito é identificado pelo outro, podendo aceitar ou recusar esta identificação e 

se definir de outra forma. Alves-Mazotti (2007) destaca que, em ambos os casos, esta 

identificação se dá por meio de categorias socialmente disponíveis, mais ou menos legítimas, 

a exemplo de designações oficiais de Estado, denominações étnicas, regionais e profissionais. 
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Os atos de atribuição dizem respeito às categorias que os outros utilizam para definir um 

sujeito (identidade para o outro) e os atos de pertencimento são as categorias que o sujeito 

utiliza para definir quem é (identidade para si). O processo de diálogo que ocorre entre a 

identidade de si e a identidade para o outro é denominado de transação pelo autor, ou seja, o 

entendimento da articulação entre as duas identidades (de si e para o outro) e entre os dois 

processos de identificação (atribuição e pertencimento) é a chave para a construção das 

identidades sociais.  

Conforme elucida Santos (1998),  entender a construção das identidades sob o ponto 

de vista sociológico é potencializar a noção do ser humano como um ser social.  Ela 

compreende que os indivíduos humanos se constroem enquanto grupo através de práticas, que 

ao longo do tempo vão se tornando mais culturais do que naturais, que permitirão ao sujeito se 

sentir pertencente a um grupo social, mas que também influenciarão na constituição de sua 

identidade pessoal. O processo mais importante pelo qual os indivíduos se constituem 

membros de uma sociedade, ao mesmo tempo em que se constituem sujeitos, é o processo de 

socialização. Através desse processo, desde criança, o indivíduo passa a incorporar as atitudes 

sociais, a compreensão das ações coletivas e a perceber, aos poucos, seus semelhantes, dando 

um pouco de sentido ao mundo. Assim, passa-se a “entender e assumir o mundo dos outros” 

que, gradativamente, também passa a ser o seu mundo, através do processo de identificação 

(SOUZA, 2006, p.93). Desta maneira, dá-se o início do processo de construção de 

identidades.  

Segundo Nóvoa (2000), as identidades são uma constituição, ao mesmo tempo, 

pessoal e múltipla e partem em direção a uma identidade profissional pensada e construída 

com o outro e pelo outro. Nóvoa (2000, p. 18) assinala que:  

 

É claro que o indivíduo constrói a imagem que tem de si próprio a partir do 

mesmo material do qual as pessoas já construíram a sua identificação social 

e pessoal, mas ele tem uma considerável liberdade em relação àquilo que 

elabora.  

 

Ainda, segundo as ideias de Nóvoa (2000), há duas definições de identidade que 

coincidem com as perspectivas de Dubar (2005). São elas: a identidade pessoal e a identidade 

profissional. A identidade pessoal é a percepção subjetiva de si mesmo, como a consciência e 

a definição de si. É uma configuração dinâmica cujo projeto de vida vai se fazendo e 

refazendo ao longo da vida. 



25 
 

 Conforme explica Dubar (2005), o indivíduo encontra no desenvolvimento da sua 

personalidade os recursos identitários que lhes são necessários, (através dos seus parceiros 

atuais e das suas identificações passadas interiorizadas) constrói a sua própria configuração 

das identificações (as dos outros e as que ele sabe ser suas), que vêm de formas identitárias 

diferentes (cultural, reflexiva, narrativa). A configuração que resulta dessa socialização 

poderá ser alterada e reconstruída ao longo da sua vida.  

Ainda segundo Dubar (2005), a identidade pessoal é construída a partir de recursos da 

trajetória social, que é também uma história subjetiva. É um laço comunitário, sem 

possibilidade de se distanciar, que determina os indivíduos quando lhes impõe as suas normas, 

as suas regras, os seus papéis e estatutos, reproduzidos de geração a geração. A identidade 

pessoal implica numa interiorização de uma atitude reflexiva (si próprio), através de relações 

significantes, quer sejam amorosas, cooperativas, competitivas ou conflituais, que permitam a 

construção da sua própria história (si), ao mesmo tempo que a inserção na história (nós).  

A identidade pessoal não é adquirida, tal e qual, à nascença. Ela constrói-se durante 

toda a vida. Ela não se reduz às identidades herdadas, nem a papéis estatutários predefinidos. 

Ao contrário, ela conquista-se frequentemente contra estas últimas, através de contatos com 

outros espaços, a exemplo da escola. (DUBAR, 2005). 

A identidade profissional está no trânsito entre o sujeito e os fenômenos, o pessoal e o 

social, ao qual se interpõe a identidade profissional docente. Para esta última se constituir, 

além da dimensão identitária, está em jogo a dimensão contextual, que não deixa de ser social. 

Essa identidade constitui-se por meio de uma interação complexa entre categorizações de 

certo e errado, pertence e não pertence, entre a definição de si e a profissional. Dubar (2005, 

p. 33) aponta para a incorporação de elementos institucionais à identidade profissional: 

 

A identidade nada mais é do que: o resultado a um só tempo estável e 

provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, 

dos diversos processos de socialização que, conjuntamente, constroem os 

indivíduos e definem as instituições. 

 

 

De acordo com Chamon (2003), as relações com o outro geram também identidades 

sociais, isto é, sentimentos de pertença a um grupo com o qual o indivíduo é susceptível de se 

identificar. Entre as muitas identidades sociais do indivíduo, a identidade profissional é aquela 

ancorada nas representações, práticas e saberes profissionais, que depende do contexto de 

exercício profissional do indivíduo. Como indica Pimenta (2005,  p. 18-19): 
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Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social 

da profissão; da revisão das tradições. Mas também da reafirmação de 

práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas. 

Dubar (2005) afirma que as identidades são categorias que se constroem nas práticas 

sociais e não categorias previamente definidas por determinadas instituições. Dubar (2005, p. 

34) entende, ainda, que “as identidades profissionais não são categorias adquiridas para 

sempre. Como as demais, elas se constroem nas e pelas interações ao longo da vida. Elas se 

elaboram a partir de um percurso, de uma trajetória que desborda os limites do trabalho”.  

Citando Garcia (2009, p. 06), “a identidade imersa no ‘eu’ subjetivo e medida por ‘ele’ 

modifica-se, modela-se para integrar um grupo profissional e, dessa maneira, apropria-se da 

identidade social e isso é um processo indissociável”. 

Conforme as ideias de Shiroma (2009), pensar a identidade profissional é pensar uma 

incompletude que justifica a caminhada em busca de uma compreensão de como os 

professores se representam social e profissionalmente. Eles partem de escolhas relativas à área 

de conhecimento, ao campo de atuação e ao processo de aprimoramento que determinam 

parte da identidade profissional e social e apontam para o que se deseja para si. 

De forma análoga a esse pensamento, Alves-Mazotti (2007), elucida que o indivíduo 

socializa-se na sua trajetória pelo mundo, incorporando normas e valores, princípios e 

comportamentos que lhe permitam, em última instância, uma congruência com a matriz 

identitária herdada (fruto do processo de socialização primária) e facilitem, simultaneamente, 

a sua integração social.  

Segundo conclusão de Carneiro (2011), portanto, não existe uma identidade fixa de 

profissional, aquela que, definida previamente, torna-se alvo e objeto de desejo por parte do 

profissional docente. Ele defende que as identidades profissionais, como a docente, são 

construídas nas práticas interacionais, durante toda a nossa vida.  

Construindo valores ao longo da trajetória, é pertinente mencionar que o ciclo de vida 

pessoal (eu) e o ciclo da vida profissional (coletivo), contribuem para a formação da 

identidade dos profissionais docentes. Nóvoa (1995) descreve, brevemente, o triplo AAA do 

processo identitário dos professores: A de Adesão, A de Ação e A de Autoconsciência. 

 

A de Adesão, porque ser professor implica sempre a adesão a princípios e 

valores, a adoção de projetos, um investimento positivo nas potencialidades 

das crianças e dos jovens. 

A de Ação, porque certos métodos e técnicas identificam  melhor com a 

nossa maneira de ser do que outros porque sabemos que o sucesso ou o 
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insucesso de certas experiências marcam a nossa postura pedagógica, 

fazendo-nos sentir bem ou mal com esta ou aquela maneira de trabalhar.  

A de Autoconsciência, porque tudo se decide no processo de reflexão que o 

professor leva a cabo sobre a sua própria ação. A mudança e a inovação 

pedagógica intimamente estão dependentes desse pensamento reflexivo. A 

identidade não é um ato adquirido, não é uma propriedade, não é um 

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

construção de maneiras de ser e de estar na profissão. (Nóvoa, 1995, p.34-

35). 

 

O profissional que se mantiver fechado em si mesmo e incapaz de estabelecer diálogos  

com as novas gerações tende a ser ignorado e deixado de lado, pois os professores em 

formação de hoje, cada dia mais críticos, tendem a exigir, cada vez mais, dos formadores, 

espaços de diálogos, de trocas de saberes e oportunidades de refletir sobre a realidade.     

 

1.2 A crise da identidade profissional 

 

Os anos 1990 foram marcados por grandes reformas no campo educacional, no sentido 

de adequar a educação às expectativas e necessidades da nova ordem econômica e da 

evolução tecnológica. As mudanças ocorridas no mundo não se reduziram a certos setores 

sociais, mas atingiram a sociedade global, repercutindo na cultura da escola e nas políticas 

educacionais de modo muito expressivo. Num mundo em constante mutação, em que os 

referenciais vão perdendo a sua significação, deixando de ser estáveis,  a crise vai instalando 

em nível social, político, econômico e escolar.  

Diante de tal situação, como se apresenta a figura do profissional docente, o qual tem a 

sua identidade construída num tempo marcado de muitas certezas e por uma crença total nas 

potencialidades da instituição Escola? No passado, os professores foram uma das referências 

principais de uma ideia de sociedade que prometia a educação, a cultura e o bem-estar social 

para todos os cidadãos. Houve uma época em que o docente era percebido como “aquele que 

sabe das coisas”, na qual seu saber e fazer não eram questionados. Os professores 

monopolizavam o conhecimento que detinham, de modo a durar por toda a sua vida 

profissional (CARNEIRO, 2011). 

Segundo Dubar (2005), os processos de formação da identidade profissional assentam 

sobre um conjunto de saberes que fundamentam a prática, as condições de exercício dessa 

mesma prática, o estatuto profissional e o prestígio social da função docente, a pertinência 

cultural e social no contexto em que se desenvolve. No entanto, quando essas bases são 
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questionadas, a crise da identidade profissional é inevitável, uma vez que a identidade 

atribuída pelos outros não coincide com a identidade reivindicada pelo eu. Por conseguinte, 

esta crise supõe a dissociação entre a nova identidade para si e a antiga que, com as várias 

mudanças e exigências, não é reconhecida pelos outros.  

Para melhor entender essa ruptura da realidade do profissional outrora valorizada, ora 

fragmentada, é necessário compreender o percurso histórico desse processo. É importante 

lembrar que, no contexto das reformas educacionais, os organismos internacionais tiveram 

grande papel de divulgar os ideais neoliberais na década de 1990, quando várias conferências 

foram organizadas pelas agências internacionais, tais como Organização das Nações Unidas 

(ONU), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

Fundo Monetário Internacional (FMI),no sentido de pensar estratégias para promover o 

desenvolvimento das populações dos países periféricos, principalmente quanto aos problemas 

educacionais. 

Considerando ser a reforma da educação um dos instrumentos poderosos para intervir 

nos Estados – Nações, através dos organismos internacionais, com o objetivo de alinhá-los à 

nova ordem econômica, política e social, Maués (2003) indica a existência de uma relação 

direta entre a mundialização e as reformas na educação, informando que o impacto sobre a 

organização do trabalho passa a exigir maior qualificação do trabalhador, este agora inserido 

dentro de uma sociedade que visa rentabilidade, o lucro, a competitividade, atendendo, desta 

maneira, aos anseios da globalização.  

A elaboração das políticas educacionais de vários países, entre eles o Brasil, sofre 

forte influência de diversos organismos internacionais (SANTOS, 2009), nos quais se 

incluem: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial (BM), 

Organização das Nações Unidas (ONU), Organização dos Estados Americanos (OEA), 

Comunidade Europeia (CE) e Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE)  (MAUÉS, 2003). Essas agências atuam por meio do estabelecimento de programas, 

como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Programa de 

Reformas Educacionais da América Latina e Caribe (PREAL), os quais propagam a ideia de 

descentralização da administração de serviços públicos, entre eles a educação. As medidas 

implantadas visam homogeneizar a educação dos diferentes países, de forma a torná-los 

competitivos perante o processo de globalização. (MAUÉS, 2003).  

Desta maneira, alguns daqueles organismos assumiram, de forma camuflada, o papel 

dos ministérios de educação, sobretudo nos países em desenvolvimento, no sentido do 
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estabelecimento de metas aplicadas em diferentes setores a serem alcançadas, muitas vezes 

intituladas como indicadores de qualidade, as quais têm como foco homogeneizar o nível de 

educação dos países, tornando-os mais competitivos e capazes de participarem diretamente do 

processo de globalização, a fim de que a educação possa contribuir para o crescimento 

econômico e a diminuição da pobreza (PIMENTA, 2005). 

Na perspectiva de Maués (2003), a partir dessa realidade, as políticas educacionais são 

desenhadas, procurando alinhar a escola à empresa e os conteúdos alinhados às exigências do 

mercado.  O papel da escola, nesse período, passou a ser questionado, a ponto de algumas 

organizações internacionais sugerirem que a indústria fosse responsável pela educação, ao 

considerar o processo educativo escolar “como um serviço prestado ao mundo econômico” 

(MAUÉS, 2003, p. 58).  Nesse entendimento, a educação converte-se em mercadoria e não é 

mais um direito social.  

De acordo com Akkari (2011, p.28), há três formas de aquelas agências internacionais 

(ONU, UNESCO, FMI, dentre outras) influenciarem as políticas educacionais: “na 

concepção, na avaliação e no financiamento”. Quanto à concepção, difundem-se as boas 

práticas realizadas em alguns países, destacando-se como solução para os problemas de outras 

nações. Com isso, há a uniformização das políticas conforme estudos sobre a adesão ao 

Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA). Segundo Akkari (2011), o maior 

problema desta comparação consiste em desconsiderar os sistemas educacionais locais.  Essa 

avaliação subsidia os relatórios do Banco Mundial e da OCDE, indicando o que deve ser 

melhorado em cada país. A avaliação do sistema educacional é considerada uma revolução, 

pois os beneficiários passam a prestar contas do trabalho desenvolvido, contribuindo assim, 

para redirecionar as políticas, de modo a melhorar a qualidade de ensino. 

Para Akkari (2011), uma “prestação de contas” inclui a aquisição de conhecimentos 

pelos alunos e a relação destes com normas e regras padronizadas, mas também a medição de 

desempenho da instituição escolar diante de suas próprias condições de funcionamento 

(recursos humanos e materiais, estruturas físicas e outros) e não em face de outras escolas. 

Não é isso, entretanto o que tem acontecido, pois conforme Carneiro (2011), a 

operacionalização da prestação de contas resultou, em muitos contextos, em uma formatação 

de ensino, especialmente por meio da elaboração de planos de estudo indicando exatamente o 

que o aluno deve dominar e o estabelecimento de procedimentos de avaliação (testes, 

exames), para verificar se os mesmos atingiram os objetivos dos currículos e dos padrões 

estabelecidos. Ambos os procedimentos são baseados em um conceito muito simplista do que 



30 
 

significa aprender, o qual, conforme elucida Akkari (2011), é a transferência de informações 

daqueles que sabem para os que não sabem.  

No Brasil, verificamos esta política de prestação de contas com o estabelecimento das 

provas nacionais, a exemplo do Enem (Exame Nacional para o Ensino Médio), Prova Brasil e 

Provinha Brasil, bases para a determinação do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb), forma de medição de aprendizagem de determinados conteúdos pelos alunos. A 

terceira forma de influência se dá mediante o financiamento destinado aos países em 

desenvolvimento. De acordo com Akkari (2011), o fato de as agências financiarem as 

reformas, possibilita pressionar aqueles países para que adotem as diretrizes determinadas por 

esses organismos.  

O Banco Mundial tornou-se o organismo internacional mais influente nas políticas 

educacionais de diversos países, inclusive do Brasil. Segundo Libâneo (2011), diversos 

diagnósticos e orientações das agências internacionais são bastante apropriados para a 

melhoria da educação. O problema, no entanto, consiste em desconsiderar o pensamento 

nacional acerca da educação pública que se quer e a situação profissional dos professores.  

Conforme Shiroma (2009), Maués (2003)  e Libâneo (2011), as reformas educacionais 

sustentadas pelas agências internacionais visam apenas ao desenvolvimento econômico para a 

ampliação do mercado globalizado. Para tanto, nivelam a escola aos padrões empresariais e 

exigem conteúdos que satisfaçam à necessidade do mercado.  

Coraggio (2009) acentua que esse viés economicista do Banco Mundial decorre do 

fato de que as questões formuladas sobre a educação foram pensadas e respondidas usando-se 

a teoria e a metodologia aplicáveis no mercado, desconsiderando, dessa forma, aspectos 

essenciais e nem sempre mensuráveis do processo educativo, como, por exemplo, as relações 

estabelecidas pelo aluno com o conteúdo e entre o aluno e o professor, aspectos que 

influenciam no processo de ensino e de aprendizagem, mas que não são passíveis de medição. 

Como pode ser observado, o viés economicista do BM não está, necessariamente, em 

apresentar soluções para os problemas educacionais, mas sim o fato de considerar este como a 

única forma de resolver tais problemas, desconsiderando as contribuições de outras ciências, a 

exemplo da sociologia, antropologia, pedagogia e outras.  

Segundo Akkari (2011), as reformas orientadas pelo BM e pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI) baseiam-se na lógica do mercado, a qual força a comercialização da 

educação, mediante a alegação de que esta forma serve para melhorar a qualidade do serviço 
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prestado, pois os clientes (pais/alunos) estarão livres para escolher a instituição que mais lhe 

satisfaz.  

Conforme afirma Ball (1998), as metas estabelecidas pelos organismos internacionais 

estimulam a competição, a qual se relaciona com o Estado gerencial em termos da diminuição 

de gastos com as políticas sociais. Nessa nova perspectiva de administração, denominada 

gerencialismo, o Estado passa a não ser mais o fornecedor de serviços, mas a ter 

principalmente um papel de gerenciador das políticas. Ocorrem, de forma simultânea, um 

encolhimento do estado e um alargamento de responsabilidades da sociedade civil (CLARKE; 

NEWMAN, 1997). 

O que se observa, dessa maneira, são ações mandatórias que atribuem imposição a 

instâncias, as quais antes não as possuíam, gerando confusões e sobrecarga de trabalho, uma 

vez seus atores não terem sido consultados, nem qualificados para receberem tais 

responsabilidades. Percebe-se que os atores envolvidos no processo, nem sempre estão 

preparados para assumir novas responsabilidades, faltando-lhes, inclusive, formação. Como a 

política social é uma das tarefas do Estado – mesmo que passe a ser responsabilidade de 

outras entidades, o mesmo ainda tem o compromisso de avaliá-la (BALL, 1998). 

Sobre essa nova reestruturação do Estado, é muito comum circular nos espaços de 

debate político, bem como nos diferentes setores da sociedade, a ideia de que o poder foi 

descentralizado, ou na expressão mais comum, que o Estado passou a ser mínimo. No campo 

educacional, verifica-se que, por trás dos discursos oficiais de valorização da educação e do 

professor, há uma política que, contraditoriamente, desvaloriza esses agentes sociais, ao 

tempo que retira do Estado a responsabilidade pela educação pública, confirmando a política 

do estado mínimo, oriunda das agências internacionais ligadas ao capital. No entanto, estudos 

como, por exemplo, os de Clarke e Newman (1997) mostram que há uma contradição nesta 

questão: ao mesmo tempo em que o poder se descentralizou, o mesmo também foi 

centralizado sobre outros aspectos como, por exemplo, na posição de estado avaliador das 

políticas e práticas implementadas, conforme orientação dos organismos internacionais.  

Segundo Shiroma (2009), no Brasil, as recomendações são assumidas como 

compromissos de governo, com a grande Reforma da Educação, na gestão do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, a qual englobou a organização da instrução, a gestão de pessoal, 

o planejamento de estruturas, dos recursos e forma da avaliação da educação. Vale mencionar 

que, nos anos 1990, é destacada a municipalização, a qual assume mais um aspecto das 

políticas de descentralização da educação. 
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Para tanto, os sistemas municipais precisam estar embasados numa política 

democrática que vise o exercício da cidadania, desde os primeiros graus de escolarização dos 

alunos, como a educação infantil e o ensino fundamental. De acordo com Souza (2004), este 

processo de descentralização não leva em consideração a capacidade e as possibilidades dos 

entes federados, em específico, o municipal, no tocante às condições sociais, culturais e até 

mesmo, questões demográficas. No entanto, é percebido que o objetivo da descentralização 

mostra-se apenas em transferir as responsabilidades para os municípios e a sociedade civil 

com relação à educação, cenário bastante contraditório daquilo que foi proposto na 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) e  na Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL,1996), as quais propagavam a igualdade, a solidariedade e a colaboração entre os 

entes federados.  

Essa política fez-se presente na Lei das Diretrizes Básicas (LDB), Lei n. 9394/96, 

sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, onde pode ser evidenciado que, logo 

no início, no Título II – dos Princípios e Fins da Educação Nacional – artigo 2°, a referida lei 

enuncia que a educação é dever, primeiramente da família para, só depois, prescrever ser de 

responsabilidade do Estado, invertendo assim, o texto da Constituição de 1988, no qual se 

inscreve: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família [...]”  (BRASIL, 2010, 

art.205). Com isso, fica evidente que, na LDB, o Estado se coloca como secundário ao 

desenvolvimento da educação, atribuindo maior responsabilidade à família. 

Outra questão merece destaque, quando na LDB não consta o princípio de que a 

educação é um direito para todos, como prevê a Constituição de 1988. Se não está na lei que 

regulamenta a educação brasileira, não há motivo para se promoverem ações que garantam à 

população brasileira acesso à educação de qualidade. Se educar-se não constitui um direito, 

consequentemente o processo educativo pode tornar-se mercadoria (LIBÂNEO, 2011). 

Diante de tal panorama, nota- se a figura o professor imbuída de tantas outras 

atribuições, as quais outrora não faziam parte do seu cotidiano. Conforme explica Vieira 

(2009, p. 08): 

 

As formas de organização, no interior da escola, em consonância com as 

transformações societárias, apontam, cada vez mais, para o professor como 

trabalhador de prestação de serviços, associado a funções burocráticas, 

diminuindo as chances de realização do objetivo desejado com o trabalho 

educativo, qual seja, o saber, a reprodução e produção de conhecimento 

científico e a intensificação da condição humana.   
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Para Carneiro (2011), os docentes vivem, desde há muito tempo, uma crise de 

identidade. Nem a categoria, nem a sociedade conseguem entrar em um acordo sobre sua 

imagem social, seus campos de competência e sobre a organização de sua carreira. No 

cotidiano deste profissional, durante as atribuições de suas tarefas e também pela inquietação 

de se livrar de tantos questionamentos reivindicados pelas instâncias superiores, a exemplo de 

coordenadores, supervisores, direção, além de pais de alunos, o professor faz uso do espaço 

escolar onde no passado era locus de autonomia. Longe daquilo, hoje ele se isola, deixando de 

compartilhar suas ideias, sonhos, demandas, frustrações e conquistas com outros parceiros.  

Conforme elucida Santos (2009), a responsabilidade pela formação do cidadão recai, 

muitas vezes,  sobre o professor. O desempenho do aluno está sendo mediado, atualmente, por 

políticas de avaliação da educação, através de provas que pretendem medir o ensino recebido 

pelo aluno, e o professor se sente, na maioria das vezes, obrigado a preparar aquele aluno 

apenas para a avaliação a qual ele está submetido.  

Segundo Brzezinski (2008), surgem cada vez mais exigências impostas aos 

professores no sentido de estimular o desenvolvimento das competências tão importantes para 

atingir a qualidade total, objetivo primordial de atendimento às necessidades de modernização 

da economia e do desenvolvimento medidos pela produtividade. Desta maneira, os 

professores vão gradativamente assumindo a responsabilidade por todos os dilemas ligados a 

seus trabalhos, apresentando cada vez mais, problemas de saúde e estresse por se sentirem, 

sobretudo, culpados por não conseguirem laborar mais, fora das suas competências.  

Esteve (1999, p.20) aponta a existência de dez elementos de transformação no sistema 

escolar, que afetam sobremaneira o trabalho docente, os quais, em consonância com os 

estudos de Dubar sobre identidade profissional, serviram de base para a construção dos perfis 

identitários das professoras, apresentado no capítulo III, a saber: (1) Aumento das exigências 

feitas ao professor; (2) Inibição educativa de outros agentes de socialização; (3) 

Desenvolvimento de fontes de informação alternativas à escola; (4) Ruptura do consenso 

social sobre a educação; (5) Mudanças de expectativas em relação ao sistema educativo; (6) 

Menor valorização social do professor; (7) Mudança dos conteúdos curriculares; (8) Escassez 

de recursos materiais e deficientes condições de trabalho; (9) Mudanças nas relações 

professor- aluno e (10) Fragmentação do trabalho do professor.  

Considerando essa nova realidade, o professor encontra-se sobrecarregado de trabalho 

e impossibilitado em definir e delimitar suas funções. Segundo Garcia e Anadon (2009), 

observa-se que a jornada de trabalho do profissional de educação não se restringe ao trabalho 
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dentro da sala, uma vez que o trabalho extra-classe consome muito tempo desse trabalhador, a 

saber, correções de provas, lançamento de notas, preparação de aulas e provas, etc. Todo esse 

tempo gasto se torna invisível para o sistema educacional, ou seja, não contabilizado no 

pagamento dos professores. 

De acordo com a compreensão de Esteve (1999), a identidade do professor é afetada 

pelo que ele chama de mal-estar docente, fenômeno social bastante discutido no mundo 

ocidental, o qual possui, como agentes desencadeadores, as constantes exigências laborais que 

precisam ser processadas, o aumento das funções atribuídas, a indisciplina dos discentes, a 

violência a qual os professores estão expostos no cotidiano da sala de aula, entre outros 

fatores, os quais acabam por promover uma crise de identidade em que aquele profissional 

passa a se questionar sobre a sua escolha profissional e o próprio sentido da profissão.   

 

1.3  Conceito dos perfis identitários e as novas atitudes docentes 

 

Os professores reconhecem o impacto das atuais transformações econômicas, 

políticas, sociais e culturais na educação e no ensino, levando a uma reavaliação do seu papel 

como transformador da sociedade. Novas exigências educacionais pedem às universidades e 

cursos de formação para o magistério um docente capaz de ajustar sua didática às novas 

realidades da sociedade, do conhecimento, do aluno, dos diversos universos culturais, dos 

meios de comunicação.  

De acordo com Libâneo (2011), o perfil de um professor condizente com as 

necessidades atuais precisaria, no mínimo, de uma cultura geral mais ampliada, capacidade de 

aprender a aprender, competência para saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, 

domínio da linguagem informacional, saber usar meios de comunicação e articular as aulas 

com as mídias e multimídias. Para isso, há muitas tarefas a executar, objetivando resgatar a 

profissionalidade desse trabalhador e reconfigurando as características de sua profissão na 

busca da identidade profissional. 

Conforme Libâneo (2011, p. 47-49) descreve, são destacadas novas atitudes docentes 

diante das realidades do mundo contemporâneo:  

 

a) Uma delas se refere a Assumir o ensino como mediação: aprendizagem ativa do 

aluno com a ajuda pedagógica do professor. Diferente da mera transmissão de informações 
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através de uma postura verbalista, o que está em questão é uma formação que ajude o aluno a 

transformar- se num sujeito pensante, de modo que aprenda a utilizar seu potencial de 

pensamento através de meios cognitivos de construção e reconstrução de conceitos, 

habilidades, atitudes, valores.  

 

b) A segunda é a de Modificar a ideia de uma escola e de uma prática 

pluridisciplinares para uma escola e uma prática interdisciplinares. Uma mudança de 

atitude dos professores diante da rigidez da organização disciplinar implica compreender a 

prática da interdisciplinaridade em três sentidos: como atitude, como forma de organização 

administrativa e pedagógica da escola, como prática curricular. A atitude interdisciplinar 

requer uma mudança conceitual no pensamento e na prática docente, pois seus alunos não 

conseguirão pensar interdisciplinarmente se o professor lhes oferecer um saber fragmentado e 

descontextualizado.  

 

c) A terceira destaca a atitude de Conhecer estratégia do ensinar a pensar, ensinar 

a aprender a aprender. É certo que a tarefa de ensinar a pensar requer dos professores o 

conhecimento de estratégias de ensino e o desenvolvimento de suas próprias competências do 

pensar. Se o professor não dispõe de habilidades de pensamento, se não sabe “aprender a 

aprender”, se é incapaz de organizar e regular suas próprias atividades de aprendizagem, será 

impossível ajudar os alunos a potencializarem suas capacidades cognitivas. 

 

d) A quarta diz respeito a Persistir no empenho de auxiliar os alunos a buscarem 

uma perspectiva crítica dos conteúdos, a se habituarem a aprender as realidades 

enfocadas nos conteúdos escolares de forma crítico-reflexivo. Em outras palavras, a 

apropriação crítica da realidade significa contextualizar um tema de estudo buscando 

compreender suas ligações com a prática humana.  

 

e) A quinta destaca a atitude de Assumir o trabalho de sala de aula como um 

processo comunicacional e desenvolver capacidade comunicativa.  A concorrência a que o 

professor se obriga com outros meios de comunicação requer dele aprofundar-se nas técnicas 

de comunicação, tais como,  formas mais eficientes de expor e explicar conceitos ou 

demonstrar processos, bem como domínio da linguagem informacional, postura corporal, 

controle da voz, conhecimento e uso dos meios de comunicação na sala de aula. 
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f) A sexta registra atitude de Reconhecer o impacto das novas tecnologias da 

comunicação e informação na sala de aula (televisão, vídeo, games, computador, internet, 

etc.). Os meios de comunicação apresentam-se, pedagogicamente, sob três formas 

conjugadas: como conteúdo escolar integrante das várias disciplinas do currículo, como 

competências e atitudes profissionais dos professores e como meios tecnológicos de 

comunicação humana (visuais, cênicos, verbais, sonoros, audiovisuais). 

 

g) A sétima está relacionada a Atender à diversidade cultural e respeitar as 

diferenças no contexto da escola e da sala de aula. É outra atitude referida por Libâneo. 

Obviamente, os professores de hoje sabem que diferenças sociais, culturais, intelectuais, de 

personalidade, são geradoras de diferenças na aprendizagem. Atender à diversidade cultural 

implica, pois, reduzir a defasagem entre o mundo vivido pelo professor e o mundo vivido 

pelos alunos, bem como promover, efetivamente, a igualdade de condições e oportunidades de 

escolarização a todos. 

 

h) A oitava destaca a capacidade do professor de Investir na atualização científica, 

técnica e cultural, como ingredientes do processo de formação continuada. O exercício do 

trabalho docente requer, além de uma sólida cultura geral, um esforço contínuo de atualização 

científica na sua disciplina e em campos de outras áreas relacionadas, bem como incorporação 

das inovações tecnológicas.  

 

i) A nona chama a atenção para a necessidade de o professor Integrar no exercício da 

docência a dimensão afetiva. A aprendizagem de conceitos, habilidades e valores envolve 

sentimentos, emoções, ligadas às relações familiares, escolares e aos outros ambientes em que 

os alunos vivem. Proporcionar ao aluno uma aprendizagem significativa supõe da parte do 

professor conhecer e compreender motivações, interesses, necessidades de alunos diferentes 

entre si, capacidade de comunicação com o mundo do outro, sensibilidade para situar a 

relação docente no contexto físico, social e cultural do aluno. 

 

j) E, finalmente, registra atitude de o professor de Desenvolver comportamento ético 

e saber orientar os alunos em valores e atitudes em relação à vida, ao ambiente, às 

relações humanas, a si próprios. O tratamento da questão ética na escola ainda depende de 
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investigações mais consolidadas, mas constitui-se um desafio aos educadores prepararem-se 

para ajudar os alunos nos problemas morais, tais como a luta pela vida, a solidariedade, a 

democracia, a justiça, a convivência com as diferenças, o direito de todos à felicidade e 

autorrealização.  

 

A identidade socialmente construída sofre a ação do tempo e da história. A identidade 

profissional resulta das relações no trabalho, fundada em representações coletivas variadas, 

construindo atores do sistema social, institucional ou empresarial. As relações de trabalho 

fundamentam-se na luta pelo poder em um contexto de acesso desigual onde, dessa maneira, 

teremos diferentes identidades típicas no exercício da profissão. A profissão, segundo Galindo 

(2006), se reveste de importância particular como dimensão da identidade dos indivíduos, 

principalmente quando se considera as novas configurações que assumiu nos últimos anos: as 

condições de emprego e trabalho hoje estão bem mudadas e, consequentemente, isso 

condiciona de modo imperativo, a construção das identidades sociais /profissionais. Buscar 

elementos de compreensão do trabalho e da formação, do mercado de trabalho e das relações 

profissionais, certamente contribuirá ao esclarecimento da construção da identidade do 

profissional. 

A construção da identidade no campo profissional é representada por Dubar (2005) 

como a interação entre dois movimentos: o movimento da continuidade e o movimento da 

ruptura. As identidades construídas no movimento de continuidade implicam um espaço 

potencialmente unificado de realização, um sistema profissional onde os sujeitos seguem 

percursos contínuos, projetados numa sucessão e qualificações que implicam e exigem o 

reconhecimento das suas competências de forma a validar imagem de si. Por sua vez, as 

identidades construídas no movimento de ruptura implicam, ao contrário, uma dualidade entre 

os dois espaços, designadamente, o espaço das crenças pessoais (transações subjetivas) e o 

espaço das aspirações profissionais (transações objetivas). No primeiro caso, os grupos 

significantes ao sujeito legitimam os seus saberes e as suas competências. No segundo, as 

pretensões ao reconhecimento não são adquiridas, no desacordo produzido entre as 

identidades virtuais e as identidades reais. 

A partir desses dois movimentos, de continuidade e de ruptura, Dubar (2005) atribui 

aos profissionais docentes quatro configurações identitárias, interpretadas a partir de modos 

de articulação entre a transação objetiva e a transação subjetiva. Para o autor, a transação 

objetiva é a relação que o indivíduo estabelece com seu espaço de trabalho e com a 
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retribuição concreta da contribuição que dá com seu trabalho para o ambiente social. A 

transação subjetiva refere-se à relação temporal do indivíduo com a profissão, projeções 

realizadas para si e a identidade construída ao longo de sua vida, a partir de contextos sociais 

e dos valores da identidade familiar, constituída na família desde seu nascimento. Esta 

transação subjetiva pode ser vivida pelo indivíduo em termos de continuidade, com projeções 

de si no futuro, ou por ruptura, quando não projeta para si um futuro dentro do espaço de 

produção passada de sua identidade. Na relação com a empresa/instituição, na transação 

objetiva, a continuidade ou a ruptura podem ser reconhecidas ou não, originando assim, as 

características das quatro configurações identitárias. 

A primeira configuração se caracteriza como uma “identidade estável ameaçada” que, 

na sua constituição, tem na base uma identidade do tipo “distanciamento”, construída dentro 

do movimento de ruptura, assim caracterizada, em situações de crise. Os elementos que 

caracterizam esta forma apontam para uma constituição identitária que depende da cultura do 

mundo do trabalho. Considerando os professores, sua identidade profissional foi construída 

por meio das atividades cotidianas, pela experiência direta, valorizando, sobretudo, a 

aquisição dos “saberes práticos” (ALVES-MAZOTTI, 2007). 

Sendo assim, não buscam novas formações e estabelecem relações de dependência 

com alguém em posição hierarquicamente superior e, mediante qualquer desestabilização 

nessa relação, se sentem ameaçados. Adaptam-se ao sistema, aos programas para atender às 

exigências, não participam dos processos decisórios. Numa situação de crise, em que “novas 

competências” passam a ser demandadas, rompendo assim a transação subjetiva, ou seja, a 

relação vivida em termos de estabilidade, de projeção de futuro, traz como resultado para o 

professor uma “identidade de exclusão”. Segundo Dubar (2005), nesta forma “identitária”, as 

suas perspectivas anteriores são questionadas pelas novas formas de polivalência que lhes são 

propostas. A transação subjetiva permanece orientada para a esperança de progressão futura, 

mas a transação objetiva depende totalmente das políticas institucionais. 

A segunda forma identitária, construída no movimento de continuidade,  foi 

denominada pelo autor como “identidade bloqueada”, na qual o trabalhador “por ofício”, ou 

seja, aquele que tem um ofício a cumprir, um dever a realizar, o qual é ensinar, bloqueia-se 

ante as exigências do “novo profissional”. Ao bloquear-se, executa atividades de forma 

repetitiva, burocrática, cumprindo tarefas de modo automatizado. Professores nesta condição 

administrariam seu espaço de trabalho de uma forma estruturada, sem mudanças e, embora 

sendo um executor polivalente, não se sente reconhecido em sua individualidade pela 
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sociedade e pelos pares, apesar de ser reconhecido pela escola como um professor que ainda 

consegue alcançar algum resultado, mesmo diante das tantas dificuldades impostas pelo 

sistema educacional. Nas transações subjetivas, não se sente realizado apenas por ser 

cumpridor dos programas e isso o leva a perder a identidade própria, fundindo-se com a 

escola (GALINDO, 2006; DUBAR, 2005). 

A terceira forma identitária caracteriza- se como “responsável pela sua promoção”, a 

qual se constitui a partir da conformação “negociatória” nas transações objetivas (pelo outro) 

e subjetivas (por si). Esses trabalhadores têm uma história de mobilidade já construída. 

Dominam saberes profissionais, articulando teoria e prática, como também dominam os 

saberes da organização. Há uma continuidade entre a transação subjetiva e a transação 

objetiva. Há colaboração recíproca, envolvendo empresa/instituição e funcionário. Para Dubar 

(2005, p. 36), “A transação objetiva e transação subjetiva se fortalecem e se confirmam 

mutuamente na construção de uma identidade tanto reconhecida pela empresa quanto 

socialmente legitimável”. Na identidade desse profissional, construída no movimento de 

continuidade, configura os professores que são engajados nas atividades da escola, prevê na 

garantia de sucesso da escola a sua permanência no emprego, na sua promoção na carreira,  

além de serem professores colaboradores e articuladores de relações, os quais apresentam 

forte sentimento de pertencimento e concebem a vida profissional como uma evolução 

permanente. 

A quarta configuração identitária mostra-se no quadro contemporâneo como uma 

posição “autônoma e incerta”, construída no movimento de ruptura. Esses trabalhadores têm 

certeza que valem mais que o emprego que ocupam. Seus cursos de formação continuada nem 

sempre têm relação com os desejos da empresa/instituição e nem sempre esta sequer tem 

conhecimento que o funcionário está participando dessas novas formações. Estes 

trabalhadores não manifestam pertencimento à empresa. Por sua vez, a empresa percebe que 

eles não são motivados pelos interesses dela e que provavelmente não terão, ou não almejarão 

espaço no futuro da mesma (ALVES-MAZOTTI, 2007). 

Neste caso, a transação objetiva (relação contribuição/retribuição) está a serviço da 

transação subjetiva, o que Dubar (2005) coloca como uma antecipação da sua trajetória futura, 

não em função das oportunidades ou dos reconhecimentos oriundos de sua empresa atual, 

mas, essencialmente, com base em sua história passada e em suas formações anteriores. 

Buscam em suas relações de trabalho e nas transações com seus superiores os meios de 

consolidar e construir projetos pessoais, alheios às dinâmicas coletivas da empresa. A 
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identidade “autônoma e incerta”, quando relativa a professores, corresponderia àqueles que 

concebem a sua formação como um investimento pessoal, buscando a capacitação dentro e 

fora da escola. Definem-se mais pela sua formação continuada do que por seu trabalho 

prático. Muitas vezes não criam laços sustentáveis com a instituição escolar, buscando 

oportunidades dentro ou fora da mesma. Não há sentimentos de pertencimento com o grupo 

da instituição. Esses profissionais têm certa flutuação em sua identidade social, a qual é 

definida por eles mesmos a partir de sua relação com o saber teórico.  
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CAPÍTULO II - A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DO PROFESSOR 

 

2.1  Formação de professores no Brasil 

 

No final dos anos 1970, os educadores estavam em intensa mobilização para a busca 

de uma educação mais crítica a serviço das transformações sociais. Em contrapartida, os 

preceitos neoliberais se arraigavam em nossa sociedade, conduzindo à busca de explicações 

com enfoque individualizante para questões que eram essencialmente sociais e históricas. 

Teorias e tendências pedagógicas acabaram ficando, neste contexto, condicionadas aos 

"modismos" na educação, deixando de primar, em muitos casos, por fundamentos filosóficos 

e epistemológicos consistentes (NUNES, 2001). 

Em consequência disso, no processo de globalização as políticas de formação de 

professores surgem situadas dentro do contexto dinâmico das transformações traduzido nas 

disputas sociais. Mais uma vez, como lembra Vieira (2009), as políticas educacionais  

manifestavam-se como reflexo das políticas sociais, ou seja, as iniciativas, direta ou 

indiretamente, promovidas pelo Estado, sempre surgem como resposta aos movimentos de 

luta da sociedade civil e dos grupos não vinculados à elaboração oficial das leis. 

Interessante ressaltar que a Política Educacional, enquanto parte do campo das 

Ciências Políticas, é uma reflexão teórica sobre as políticas educacionais que propõem 

resoluções às problemáticas do âmbito educacional. Sendo assim, ao examinar a Política 

Educacional fica evidente que as políticas de formação docente ainda representam um campo 

inovador de pesquisa com parco referencial teórico. As contribuições ao tema são produto de 

inquietações, principalmente, da última década em decorrência das transformações 

atravessadas na temática da globalização, que acabaram por colocar o debate sobre a 

formação docente no quadro de prioridades das políticas educacionais (VEIGA, 2002). 

Sendo assim, o foco das pesquisas em educação não conseguiu ainda se desvincular da 

interface entre os estudos acerca do desenvolvimento social e a qualidade da formação 

profissional. Romanelli (2003) afirma que as transformações ocorridas no linear das reflexões 

pedagógicas firmam-se no fato que no século da revolução cibernética a velocidade das 

informações é o grande indicador das exclusões, sobretudo, potencializador das desigualdades 

sociais, visto que, na medida em que a minoria tem acesso aos portais do conhecimento, 

através dos aparatos tecnológicos, as condições de competição tornam-se cada vez mais 

injustas. 
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Há investigações que concebem as reformas de ensino como fator primordial num 

reapontamento dos resultados obtidos no processo de globalização, no sentido de tornar mais 

igualitárias as condições de competição social - elemento constitutivo da sociedade de classes 

– fazendo ressurgir um novo cenário. Nóvoa (1997) concebe a possibilidade deste novo 

cenário a partir da ação estratégica da educação contemplativa e crítica do mundo em rede 

global, ou seja, a formação docente deveria fluir em contrapartida dos ideais neoliberais, 

ainda que atenta ao desenvolvimento do Estado. Isso porque, no mundo globalizado, o Estado 

repassa à Educação a função, que antes não lhe dizia respeito, de agente comercial de 

desenvolvimento. 

Os impactos do movimento social contemporâneo sobre o campo educativo 

proclamam amplas mudanças na concepção do ato de ensinar e, consequentemente, na forma 

de conceber as políticas educacionais. Portanto, a inércia do pensamento acerca da formação 

docente, pelo menos em tese, já não possui subsídios de existência mediante a concretização 

do mundo globalizado, das novas formas de organização do Estado, do fortalecimento dos 

organismos internacionais e das exigências nacionais. Essa revolução do trabalho do educador 

e, segundo Vieira (2009), efeito direto da globalização que se traduz como “força motriz da 

redefinição dos tempos e espaços” influenciando nos fundamentos das relações humanas em 

todas as esferas possíveis.  

Assim, esse fenômeno econômico atinge maior impacto na sociedade e na cultura do 

que muitas análises superficiais podem revelar. A penetração dos efeitos dessa revolução se 

concretiza de forma constante, porém sutil, quase imperceptível. As diferenças nas condições 

de competição se dão, sobretudo, no âmbito das comunicações. Grande parte da população 

nem percebe que o fluxo das informações dita as chances reais de sua condição na competição 

em uma sociedade de classes (TANURI, 2000). 

O discurso ideológico da potencialização das relações entre cidadãos globais se 

verifica na concretização das diferenças sociais cada vez mais díspares. Nesse contexto,  o 

campo educacional ganha uma redefinição multidimensional de valor. O mercado exige uma 

qualidade e domínios especializados de alto nível, atualizados quase que diariamente. Esse 

panorama impõe ao professor limites a serem ultrapassados constantemente, visto que a 

Educação deve atender às exigências do mercado em produzir força de trabalho apta a atrair 

investimentos do capital estrangeiro internacional (TARDIF, 2002). 

Vale lembrar que as dificuldades encontradas pelo professor são diretamente 

proporcionais às condições econômicas do Estado ao qual pertence. Os países pobres 
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apresentam maior dificuldade em cumprir as regras impostas pelo movimento global. A 

expansão do sistema educacional rumo aos parâmetros das organizações internacionais de 

ensino, onde os professores são o centro do processo por excelência, caminha de forma 

sorrateira no Brasil. No nosso país, a percepção das implicações de uma formação docente 

qualificada, surge como forma de minimizar o fosso que o separa dos países desenvolvidos 

(MENDONÇA, 2005). 

Vieira (2009) afirma que esta percepção acerca da importância de uma qualificação 

profissional ainda não chegou às salas de aula de forma significativa, tornando o processo 

lento nos efeitos esperados. Os esforços em tornar o professor mais reflexivo sobre sua ação, 

através de programas de formação continuada, se afastam das necessidades reais do cotidiano 

escolar. Os professores não veem possibilidade de acesso a uma prática atualizada, atribuindo, 

portanto, à teoria, um caráter surreal, limitado pela realidade dentro do quadro social mais 

amplo e complexo do que os discursos retratam. 

Os polos são contraditórios, por um lado, as exigências e por outro, as circunstâncias. 

O comportamento dos professores, diante do contexto, oscila entre uma crise de identidade e 

idealizações da práxis, entre fazer frente à mudança ou se inibir diante dela. Estes 

comportamentos expressam ansiedade. Ora por dúvida, ora por desencanto, ora por esperança.  

Para Vieira (2009, p. 05), “a globalização pode não ter chegado à sala de aula, mas 

seus efeitos se fazem sentir sobre ela” devido aos seus espectros estarem presentes na vida 

social e econômica dos agentes educativos e da sociedade em geral, delineando não apenas as 

relações, mas também refletindo diretamente na reorganização do funcionamento do Estado, 

sobretudo, da Educação. Esta reorganização do Estado desemboca no fortalecimento das 

estatais e das organizações corporativistas da sociedade civil (Terceiro Setor), fenômeno que 

expressa a “incapacidade” do setor público em responder às exigências da expansão do 

ensino. 

A análise dessa evolução nos permite detectar, nessa estratégia política, o processo de 

desvalorização social dos profissionais da educação. Através do fenômeno do florescimento 

do chamado “Terceiro Setor”, o Estado se esforça em demonstrar sua incompetência através 

da precariedade das condições de trabalho, salários desonrosos, infraestrutura débil, 

paralelamente à implantação de um ideário pedagógico heroico, imposto à carreira de 

magistério (SAVIANI, 2004). 

A trajetória das concepções acerca da ação pedagógica, de maneira geral, está inserida 

num processo histórico que caminha para a desprofissionalização dos docentes, pois ao 
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implantar reformas no sistema de ensino, o Estado sempre recorreu ao discurso de “reformar o 

povo por meio de reformas educacionais” (SAVIANI, 2004, p. 95). Isso sempre acentuou a 

ação do professor de nível fundamental como salvacionista, responsável pela formação moral 

e cívica dos cidadãos, bem como o professor universitário tem sua ação voltada para a força 

de trabalho, obediente e adestrada. 

A Educação é, historicamente, uma ferramenta de desenvolvimento do Estado. O 

professor universitário, portanto, está inegavelmente vinculado à formação do capital humano. 

Scheibe (2010) lembra-nos que, sob a égide da repressão militar e do controle político e 

ideológico, o professor estava inserido na descrição de um mutilador da vida intelectual e 

artística do país. 

Conforme preleciona Carneiro (2011), o movimento crítico que reivindicou mudanças 

na concepção do ato pedagógico surge com a luta pela a redemocratização, em meados da 

década de 1970. O ideário, que foi se constituindo nas décadas seguintes, traduz-se no apelo 

por uma lógica de desenvolvimento de uma cidadania crítica e produtiva, adequada ao 

mercado. Apesar do aumento significativo das produções cientificas que se debruçaram sobre 

o tema do conhecimento teórico da Educação, ainda não surgira reflexões concessivas acerca 

do trabalho docente, assim como nos diz Scheibe (2010, p. 05): 

 

 
Amplia-se o conhecimento sobre o trabalho docente, mas em vez de teorias 

coesas, fortes, que têm uma relação direta com a realidade social, 

predominam teorias que tomam flashes da realidade e compõem mosaicos, 

num estilo que parece refletir uma consciência intelectual dividida, que não 

encontra unidade, e que gera dispersão, distanciando-se do campo objetivo. 

Cria-se assim uma situação propícia para teoria salvadora, no interior da 

denominada ‘crise da razão’. 

 

A formação do profissional da Educação esteve, até bem pouco tempo, enraizada ao 

modelo de referência de intelectualidade e o professor era o detentor de todos os saberes. No 

interior das atuais políticas educacionais, pretende-se introduzir nas mentalidades, uma nova 

compreensão do professor, de sua formação e de sua atuação (SAVIANI, 2004). 

As novas diretrizes, sobretudo a partir do estabelecimento da lei nº. 9.394 (LDB),  

incentivaram o debate em torno da área de formação de professores. As novas perspectivas 

trazem como foco a preparação destes profissionais em nível superior, ressaltando sua 

formação critica e reflexiva sobre a práxis docente. Demo (2004) comenta que essa lei é 
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entendida como um grande avanço, no entanto, devido a nossa tradição instrucionista, a 

educação se torna ainda mais fragilizada mediante a tentativa de fragmentação dos Institutos 

Superiores de Educação, que propõem a separação do licenciado da pesquisa e da produção de 

conhecimento (como se fosse possível). 

Esses Institutos Superiores de Educação possuem parâmetros diferenciados daqueles 

que orientam a formação universitária. Muitos educadores também acreditam que essa 

determinação é desqualificadora para a profissionalização docente. Scheibe (2010) considera 

que o contexto da desestruturação educacional brasileira acaba por reacomodar a 

desvalorização profissional historicamente construída em nosso país. 

Pimenta (2005) nos diz que a preocupação está em a história demonstrar que a 

universidade nem sempre favoreceu a florescência das potencialidades dos professores em 

formação, a tradição sempre definiu os limites da atuação dos docentes separando ensino e 

pesquisa, solidificando a primazia do bacharelado em detrimento às licenciaturas. Sempre 

existiu, portanto, um confronto direto entre a formação do pesquisador e do licenciado nos 

artigos que compõem a LDB. 

Interessante ressaltar que essa mistificação foi debatida na Conferencia Mundial de 

Educação para Todos, sob  coordenação geral da UNESCO. A posição do CNE, assim como 

nos informa Scheibe (2010) foi apresentar a Licenciatura como uma categoria profissional 

com identidade, integralidade e terminalidade própria. Isso implica dizer que, se por um lado 

o professor licenciado ganha uma concepção valorizativa de sua formação em superior 

qualidade de ensino, por outro, compromete a formação da integração universitária. Nesse 

movimento, Scheibe (2010, p. 06-07) compreende que as discussões se afunilam entre os 

educadores na dimensão da docência como um ato educativo intencional: 

 

 
Ao mesmo tempo, todo educador deve dispor de uma capacitação para o 

exercício de construção do conhecimento, também na área do conteúdo da 

sua docência. Preocupa-nos, portanto, que o processo de definição das 

diretrizes para os cursos de graduação no ensino superior tenha separado 

nitidamente a discussão das licenciaturas da dos bacharelados. Cabe, mais 

uma vez, reafirmar, como sinalização para o futuro e para as resistências 

necessárias impostas pela direção das atuais reformas, os princípios 

formuladores para uma base comum nacional para os cursos de formação de 

educadores [...], que assegurem a interface entre as várias áreas do 

conhecimento e o espaço para a produção cientifica. 
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Essa problemática situa-se, nitidamente, também imersa no contexto, já supracitado, 

da globalização. Esse fenômeno terce perspectivas na análise de formação de professores, 

construindo questões inovadoras no que diz respeito a suas reais atribuições na nova 

organização social e econômica. Nóvoa (2000) compreende o mover oscilante da formação 

dos professores nos tempos contemporâneos entre o tecnólogo do ensino e o agente social. 

Para o autor, essa oscilação é provocada pelas transformações nas formas de organização e 

convivência social que, por consequência, influenciam nas mentalidades e atitudes das 

gerações sucessivas.  

No mundo globalizado, o interesse comum é o mercadológico. O resultado disso é o 

enfraquecimento do coletivo e o fortalecimento do “descompromisso social”. Em termos de 

educação, o aprofundamento das transformações econômicas refletiu diretamente na forma do 

professor perceber a si e ao seu ofício. Sua prática tornou-se questionável, sua identidade 

entrou em crise, sem negar, contudo, os avanços obtidos nas ultimas décadas (TARDIF, 

2002). 

A formação do tecnólogo do ensino apresenta como característica uma íntima ligação 

ao projeto neoliberal, vinculado, explicitamente, à produtividade numa visão pragmática, 

enquanto que no seu papel de agente social defende uma discussão política de sua formação, 

desde condições de trabalho, formação continuada, salário até a organização da categoria. 

Aqui a ação educativa contempla uma ótica de emancipação social, onde o pilar é a qualidade 

do trabalho docente (VIEIRA, 2009). 

A primeira figura, o tecnólogo de ensino, é dominante, o que, segundo Veiga (2002) se 

define pela lógica do mercado, sua formação centra-se no desenvolvimento das competências, 

no saber-fazer. As competências a serem desenvolvidas estão descritas nas diretrizes de 

formação profissional do CNE (parecer n° 9/ 2001 apud VEIGA) e seus críticos trazem à 

discussão a prevalência dos métodos, a perda do sentido do processo de racionalização, a 

individualização dos processos cognitivos em detrimento dos elementos sociais, entre outros 

itens. A questão das competências configura-se numa preocupação de muitos teóricos 

ocupados com a questão da formação qualificada dos professores, visto que a perspectiva do 

tecnólogo do ensino nega a identidade docente como cientista e pesquisador. 

Em contrapartida, a formação do professor como agente social, possui um caráter 

dinâmico na construção dos conhecimentos essenciais à práxis educativa. Essa formação está 

baseada na troca de experiências/informações, análises críticas e interpretativas, pesquisas  

cientificas, etc. A relação entre pesquisa e ensino é o eixo fundamental, visando responder às 
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necessidades impostas pela realidade social,  favorecendo a redução de fronteiras entre a 

teoria e a prática (SCHEIBE, 2010). 

Analisando essa perspectiva, Alexandre Neto (2002) considera essa tendência como 

uma produção histórica das necessidades da vida em uma sociedade capitalista, onde a 

educação, a partir das transformações nas condições de produção material,  passou a atender 

às exigências do mundo do trabalho, produzindo, portanto, conhecimentos sistematizados e 

necessários ao contexto da globalização política e econômica. 

A exigência de uma escola social proclama à formação de agentes sociais. Esse novo 

enfoque no âmbito qualitativo do trabalho docente se justifica na confluência dos propósitos 

neoliberais com a necessidade de uma estruturação social mais igualitária. A grande questão 

aqui apresentada é de como separar a atividade pedagógica das expectativas de uma ação 

salvacionista. É preciso, finalmente, entender que a formação docente deve contribuir na 

transformação das mentalidades, buscando formas de sistematizar sua práxis no sentido de 

nivelar as condições de competitividade, bem como alicerçar os comportamentos sociais 

éticos. No entanto, também é necessário desvincular esta formação do seu caráter, também 

histórico, de construir professores responsáveis pela implantação da obediência e submissão 

dos indivíduos às regras postas e impostas (LIBÂNEO, 2011). 

Assim sendo, a identidade profissional face aos seus desafios, acaba por perder 

gradativamente a especificidade do seu trabalho. As questões levantadas em meio ao 

desenvolvimento do mundo global refletem diretamente na forma de pensar e agir do 

educador. Conforme Pimenta (2005, p. 117) isso acontece porque a identidade do professor é 

construída a partir dos significados sociais da profissão, da reafirmação das práticas. Nas 

palavras da autora: 

 

A identidade é construída a partir da significação social da profissão; da 

revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das 

tradições. Mas, também da reafirmação das práticas consagradas 

culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que resistem a 

inovações 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. 

 

A pedagogia deve estar imbuída de conteúdos tanto disciplinares quanto 

interdisciplinares, sem se intimidar na recorrência às técnicas e sem cair necessariamente no 

tecnicismo. O grande desafio do educador na atualidade é justamente andar na linha tênue das 
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formulações teóricas da prática. Os teóricos brasileiros discutem a necessidade de o professor 

ser capaz de ensinar, transformando o conteúdo social e político em saber educativo, de forma 

que o aluno se constitua cidadão não apenas com a leitura das letras, mas com uma leitura de 

mundo. Assim, a educação perde o sentido de potencializar o capital humano e passa a 

construir cidadãos mais conscientes e críticos (CARNEIRO, 2011). 

As dificuldades da efetivação dos novos ideais pedagógicos estão postas na realidade 

concreta do cotidiano escolar que, muitas vezes, atrapalha e, até impede, o desenvolvimento 

qualitativo da atividade docente. As exigências que são acopladas a cada dia no exercício de 

seu ofício, tendem a delinear novas especificidades a prática que desembocam num 

questionamento acerca de sua identidade profissional (SHIROMA, 2009). 

O quadro atual nos revela o fracasso escolar e denuncia o estado deficitário do sistema 

educacional brasileiro. Essa verdade é uma aflição comum a todos da área de Educação. As 

análises não permitem minimizar o descaso do poder público com a realidade escolar. Os 

professores sentem na prática a distância com a teoria, são acusados pelo déficit da qualidade 

no ensino e conclamados a se comprometerem verdadeiramente com a reversão dos dados 

estatísticos catastróficos, ficando subtendido a adjetivação de incompetentes (LIBÂNEO, 

2011). 

Ora, sabemos que toda essa turbulência não surgiu no acaso, paradoxalmente foi 

construído com ordem sistêmica. Ele foi alimentado pelas políticas públicas deslumbradas 

com o horizonte azul da industrialização emergente na década de 1970. O Estado tinha o 

único e exclusivo objetivo de abastecer o funcionamento das fábricas, determinando com isso, 

a massificação do processo educativo, dissecando os conteúdos, distanciando os indivíduos de 

uma participação cidadã efetiva e consciente – a intenção explícita era sentenciar a 

democracia (SAVIANI, 2004). 

O inchaço da escola pública tornou-se um cenário frequente, deixando o profissional 

docente abalroado de atribuições. O fracasso escolar era consequência óbvia, de forma que, 

repetência e evasão tornaram-se parte do cotidiano escolar. As críticas sobre as teorias 

reprodutivistas do Estado liberal surgem a partir da década de 1980, com suas bases pautadas 

nos discurso marxista, denunciando a discriminação social do sistema de ensino e da 

eliminação progressiva da intelectualidade das classes desprivilegiadas economicamente. 

Nesse momento, de reflexão sociológica acerca do papel da educação, a escola passa a ser 

percebida como “arena de lutas sociais”, bem como espaço a ser utilizado para alimentar o 

espírito crítico e a autonomia (VEIGA, 2002).  



49 
 

A escola, enquanto espaço de execução da atividade docente, passa a ser encarada 

como lugar de preparação das gerações posteriores e a educação como mecanismo de 

desmantelar os moldes sociais. Identificamos que, no final desta década (1980), começaram a 

ocorrer estudos que tiveram o mérito de "recolocar os professores no centro de debates 

educativos e das problemáticas da investigação" e a perspectiva do professor reflexivo 

começou a ser difundida nos meios educacionais (ROMANELLI, 2003). 

A metáfora da fábrica aplicada à escola veio servir tanto para identificar o processo de 

alienação produzido no e pelo professor. A atividade docente não era pensada pelo seu 

executor e sim por agentes educacionais que planejavam as tarefas a serem cumpridas, 

definhando a autonomia, a intelectualidade e a criatividade do professor, assim como nas 

fábricas, a hierarquia faz com que o educador não tenha o controle de sua própria produção 

(CARNEIRO, 2011). 

Esse discurso pautado em princípios marxistas fazia frente ao positivismo institucional 

da ditadura e serviu como marco teórico para o desmantelamento do sistema educacional 

vigente. O momento agora era de mudança radical, assim como nos diz Veiga (2002, p. 88): 

 

 
A ciência passou a ser vista com desconfiança e as relações da pedagogia 

com a psicologia e/ ou a economia foram postas no mesmo balaio maléfico e 

sumariamente descartadas, para dar lugar a um novo casamento: a pedagogia 

e a política. 

 

Segundo Mendonça (2005), a partir desse desmantelamento, a formação de 

professores vem ganhando força na oposição à racionalidade técnica até então vigente. 

Considera-se, cada vez mais, o professor como um intelectual em processo contínuo de 

formação. Contudo, esse processo contínuo desencadeia uma constante reflexão sobre suas 

práticas e experiências cotidianas, que o leva a fazer diferença entre o ideal (como devem ser 

as coisas) de acordo com as políticas de governo, ou uma declaração de propósitos, e como as 

coisas realmente são. Esta é a diferença entre teoria e prática, o que ressignifica os saberes 

docentes e, consequentemente, a identidade do professor. 
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2.2  Trabalho docente 

 

Para construir a identidade profissional docente, muitos estágios da vida são 

considerados, assim como as experiências, também. Para ser um professor, é preciso ter amor 

pelo ato de educar, ter a consciência de que o produto do seu trabalho são vidas, e que através 

da educação, pode ser mudado o rumo das mesmas.  O trabalho docente, mais do que 

qualquer outra profissão, tem especificidades que agregam valor e que o torna único. A tarefa 

de ensinar é muito mais ampla e abrangente do que imaginamos. Como afirma Freire (1996, 

p. 25), “[...] quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.  

Esta especificidade do trabalho docente é algo de grande importância, pois não há 

outra profissão que tenha esta troca recíproca de conhecimento.  E mesmo quando não se 

obtém o conhecimento com os alunos, o próprio professor aprende ao ensinar, o que faz do 

mesmo um eterno aprendiz. Candau (1998), ao falar sobre essa característica do professor, diz 

que, “tornar-se professor exige assumir também uma forma de continuar avançando em 

conhecimentos, pois essa atividade obriga a pensar permanentemente, questionar, reconstruir, 

isto é, tornar-se pesquisador para produzir conhecimentos.” (CANDAU, 1998, p.144).  

Outra especificidade do trabalho docente é anunciada por Codo (2006) quando ele 

afirma ser necessário considerar que o saber e o saber-fazer, estão nas mãos do professor e se 

constituem na condição principal de seu trabalho. Com isso, o professor torna-se o 

responsável no processo de ensino/aprendizagem que ocorre em sala de aula, e isso lhe dá 

uma autonomia relativa em relação ao seu método de ensino.  A autonomia de um professor é 

variável, e pode ser barrada por alguns fatores. Ao elaborar um projeto pedagógico, diversas 

condições externas podem permitir que o mesmo não saia do planejamento. Falta de 

materiais, escolas com falta de tecnologias e políticas pedagógicas, são alguns dos fatores que 

reprimem a “autonomia” que o professor tem em relação ao seu trabalho.  

Vale lembrar que, na profissão docente, o próprio professor se torna o instrumento do 

seu trabalho, e os alunos, o seu produto. Não há como separar um professor da sua vida 

profissional e pessoal, pois ele é um todo, e como vimos, é isso que colabora para a formação 

da sua identidade profissional. Por ser pessoas o produto de seu trabalho, torna o trabalho 

docente, com uma especificidade e característica única, envolvida por afeto que é diariamente 

transmitido entre professores e alunos (TARDIF, 2002). 

Essa visão de afeto é vista e vivida hoje, devido as muitas modificações nas diversas 

concepções do ato de educar. Se voltássemos há algumas décadas atrás, veríamos professores 
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com uma única missão: reprimir o conhecimento de seus alunos. Este era o objetivo de 

muitos, que conseguiam isso não aceitando a opinião e respostas de seus alunos, sendo 

preconceituosos e intolerantes com os mesmos. Felizmente, essa visão da educação mudou, e 

hoje temos docentes que lutam para que a educação possa ser emancipatória, que se dedicam 

para levar aos seus alunos o conhecimento que precisam para serem pessoas com uma visão 

crítica sobre o mundo (NÓVOA, 2000). 

O trabalho docente ainda exige, daquele que o exerce, uma qualificação que vai além 

do “conjunto de capacidades e conhecimentos que o trabalhador deve aplicar nas tarefas que 

constituem seu emprego”. (ENGUITA, 1991, p. 232). Ou seja, ele precisa buscar 

conhecimentos os quais não são, muitas vezes, ensinados na faculdade ou nos cursos de 

formação. Boa parte do conhecimento dos professores deve ser adquirido através do cotidiano 

do seu trabalho, que constituem o saber pedagógico. Este saber possibilita ao professor 

interagir com seus alunos na sala de aula e no contexto da escola onde atua. 

Mas como um professor poderá continuar com estes saberes? Como poderá continuar 

vendo a importância da sua profissão, e buscando sempre melhorar e inovar cada dia mais? O 

que ocorre com muitos hoje é que após terminarem os seus cursos de formação, acabam se 

deixando levar na rotina da docência e não refletem a essência do seu trabalho. Isso acaba 

influenciando na práxis que esses professores irão ter. De acordo com Demo (2004), alguns 

por refletirem sobre o seu trabalho, e a importância que o mesmo tem sobre a sociedade, 

poderão ter uma práxis inovadora, que não se contenta com os mesmos projetos e que busca 

sempre o aperfeiçoamento dos mesmos.  

Contudo, Saviani (2004) destaca que ocorre o contrário disto, com aqueles que não 

refletem sobre a prática docente. Estes se contentam com os mesmos resultados e não 

procuram inovar. É preciso hoje que os professores atuais não esqueçam da essência do 

trabalho docente, pois só assim teremos uma educação inovadora e crescente. 

No trabalho docente, ainda é preciso que os professores assumam o papel de investigadores 

do seu próprio trabalho.  

 

2.3  Profissionalização, profissionalidade e profissionalsimo docente 

 

O termo “profissionalização” apresenta diversos sentidos, segundo os contextos 

específicos de seu uso, definindo-se pelas relações dialéticas das características objetivas e 

subjetivas que pautam os processos de construção de identidades profissionais. A 
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profissionalização é uma forma de representar a profissão como processo 

contínuo/descontínuo ao longo da história da docência. A profissionalização é um movimento 

ideológico, na medida em que repousa em novas representações da educação e do ser do 

professor no interior do sistema educativo. É um processo de socialização, de comunicação, 

de reconhecimento, de decisão, de negociação entre os projetos individuais e os dos grupos 

profissionais. Mas é também um processo político e econômico, porque no plano das práticas 

e das organizações, induz novos modos de gestão do trabalho docente e de relações de poder 

entre os grupos, no seio da instituição escolar e fora dela (GARCIA, 2009). 

Para Ramalho e Núñez (2008), a profissionalização tem dois aspectos, que constituem 

uma unidade: um interno, denominado profissionalidade, e outro externo, o profissionalismo. 

Assim, a profissionalização se estrutura em torno dessas duas dimensões, como dimensões 

nucleares de construção de identidades profissionais. 

De acordo com Guimarães (2004), a profissionalização refere-se à constituição do 

estatuto profissional do professor. “Estatuto profissional, nesse contexto, não significa 

somente regulamento ou conjunto de regras de uma organização e funcionamento de uma 

coletividade” (BRZEZINSKI, 2008, p. 44), mas a condição de um segmento profissional na 

sociedade. Estatuto profissional do professor, como entendido aqui, refere-se principalmente: 

ao estabelecimento de contornos para a formação (inicial e continuada); à constituição de 

condições de trabalho (além das condições materiais, também apoio pedagógico, relações 

democráticas); à garantia de remuneração condizente; à jornada de trabalho (que leve em 

consideração o desgaste físico e psicológico inerente a essa profissão); e, por último, ao 

vínculo desses trabalhadores com instituições sindicais e associativas. Nesse sentido, a 

profissionalização envolve a situação da categoria profissional na sociedade e abrange não só 

aspectos externos da profissão formação, salário, regras para organização da categoria, status, 

relações com sindicatos e com as instituições contratantes – como também aspectos internos: 

“desgaste físico e psicológico” e também o profissionalismo. 

De acordo com Tardif (2002), o processo de profissionalização, ou seja, a busca por 

melhores condições de trabalho para a profissão docente, atinge  quase todos os países e o que 

está no centro dessa discussão é a epistemologia da prática profissional do professor. Assim, o 

conhecimento inerente ao desenvolvimento profissional também é incluído nessa discussão. O 

mesmo elenca oito “características do conhecimento profissional” presentes na literatura 

especializada. São elas: (a) uso do conhecimento formal e especializado para a área (ciências 

naturais e aplicadas e ciências sociais e humanas); (b) formação universitária para a aquisição 
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desses conhecimentos; (c) conhecimentos voltados para a solução de problemas na/da prática; 

(d) competência específica dos profissionais para o uso desses conhecimentos; (e) capacidade 

peculiar para efetuar avaliação; (f) atuação profissional com autonomia para solucionar 

situações imprevistas; (g) necessidade de formação continuada; (h) responsabilidade pelo mau 

uso que fazem dos conhecimentos adquiridos. 

Estas características, segundo o autor, têm constituído o objetivo do movimento de 

profissionalização dos professores, de modo que a incorporação destas características no 

conjunto dos requisitos da profissão contribui para a maior valorização destes profissionais na 

e pela sociedade em geral (TARDIF, 2002). 

Nóvoa (1997), por sua vez, destaca a importância de os professores assumirem uma 

nova normatização e valoração da profissão, para assim impedir que outras instâncias, seja o 

Estado, a Universidade ou o mercado, se apropriem da gestão da carreira docente e da 

reconstrução da identidade profissional dos professores, legitimando, assim, uma cultura 

profissional e uma identidade as quais, talvez, não sejam a melhor para este segmento. 

Embora aquele autor reconheça a importância da participação de sujeitos externos à profissão 

na construção da identidade dos professores e da própria profissão docente, afirma que são os 

professores que devem gerir a profissão. 

Conforme Enguita (1991), a profissionalização é necessária à profissão docente, mas 

não nos moldes sugeridos por essa política marcada pelos princípios avaliadores. A profissão 

de professor possui características próprias. Como tal, é inapropriado padronizar sua formação 

e prática profissional, promover a alta fragmentação das atividades e não levar em conta a 

necessidade humana (envolvimento emocional, demonstração de afetividade) no 

desenvolvimento do trabalho docente. 

Nóvoa (1997) explicita, ainda, quais são as condições necessárias à profissionalização. 

Segundo o autor, a singularidade docente compreende quatro etapas não sequenciais e duas 

dimensões. As etapas são as seguintes: “exercício a tempo inteiro (ou como ocupação 

principal) da atividade docente; estabelecimento de um suporte legal para o exercício da 

atividade docente; criação de instituições específicas para a formação de professores; 

constituição de associações profissionais de professores” (NÓVOA, 1997, p. 51). As 

dimensões são: um “corpo de conhecimentos e de técnicas e um conjunto de normas e de 

valores” e um eixo estruturante: “estatuto social e econômico dos professores” como 

plataforma de ação. 
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Constata-se, no entanto, que as políticas educacionais implantadas na atualidade têm 

conduzido a profissão de professor ao processo de proletarização ou desprofissionalização dos 

docentes, fato que atinge várias profissões na atualidade, não só a de professores (TARDIF, 

2002). De acordo com Enguita (1991), “A proletarização é o processo pelo qual um grupo de 

trabalhadores perde, mais ou menos sucessivamente, o controle de seu trabalho e a 

organização de sua atividade”. 

Segundo Sacristán (1995), o termo “profissionalidade” expressa a dimensão relativa 

ao conhecimento, aos saberes, técnicas e competências necessárias à atividade profissional. 

Por meio da profissionalidade, o professor adquire as competências necessárias para o 

desempenho de suas atividades docentes e os saberes próprios de sua profissão. Ela está 

ligada às seguintes categorias: saberes, competências, pesquisa, reflexão, crítica 

epistemológica, aperfeiçoamento, capacitação, inovação, criatividade, pesquisa, dentre outras, 

componentes dos processos de apropriação da base de conhecimento da docência como 

profissão. (SACRISTÁN, 1995, p.83). 

Sacristán (1995) revela que a profissionalidade consiste em tornar explícitos os 

aspectos de atuação do professor, no desenvolvimento do trabalho pedagógico-didático, a qual 

envolve valores, atitudes, conhecimentos, saber-fazer e denota um caráter bastante 

pragmático, limitando-se à sala de aula. Para o autor  

 

A profissionalidade é caracterizada pelo pensamento pragmático, a qual                       

relaciona  ideias, intenções, ações e a avaliação das condições de aplicação; 

desenvolve-se no âmbito de situações particulares e a sua função é a de 

aplicar princípios gerais a situações particulares relacionadas com a 

atividade (SACRISTÁN, 1995, p. 83). 

 
 

Para o autor referenciado, o conceito de profissionalidade refere-se, portanto, aos 

aspectos práticos, técnicos e tácitos do exercício da docência. Esse conceito possui uma 

característica de aplicabilidade dos conhecimentos. O fato de a profissionalidade conter o lado 

prático e pragmático da ação docente não significa uma ação mecânica, impensada, não 

refletida; constitui como o autor evidencia, a dimensão profissionalizante da profissão 

docente. 

Desse modo, a profissionalidade envolve práticas referentes ao currículo, à 

metodologia, à avaliação e aos valores, porém elas não se restringem à ação do professor, nem 

ao âmbito escolar. As práticas docentes repercutem, também, no espaço familiar, no grupo de 
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amigos, no bairro e outros ambientes. Ao analisar a profissionalidade dos professores é 

preciso, portanto, considerar os diferentes contextos em que ela ocorre e que influencia. 

Sacristán (1995) alerta para o perigo de incorporar à profissionalidade uma dimensão 

técnica externa à prática docente, ou seja, introduzir instrumentos de gestão, planejamento e 

avaliação produzidos em ambientes que não sejam o da escola ou elaborados por profissionais 

alheios à educação escolar. Isso pode aumentar a burocracia do ensino, bem como colaborar 

para transformá-lo em uma situação banal. Para evitar essa circunstância, é preciso lembrar 

que, para Sacristán (1995), o conhecimento prático não é inferior ao conhecimento teórico. 

Ambos são de naturezas diferentes, mas possuem o mesmo objetivo e finalidade: melhorar a 

qualidade do ensino. Os conhecimentos teóricos e práticos, portanto, devem ser colocados no 

mesmo patamar de importância, inclusive e principalmente, nos cursos de formação de 

professores. 

Segundo Ferreira (2014), o ofício de ser professor requer a profissionalidade e a 

profissionalização, sendo válido ressaltar que as relações capitalistas estabelecidas têm 

dificultado o processo de profissionalização por, dentre outros motivos, ascensão do 

tecnicismo profissional docente, contribuindo para a proletarização do professor e o 

fortalecimento de uma crise de identidade profissional. A mesma autora informa que, as 

políticas públicas brasileiras no âmbito da Educação, não formam professores, mas forjam 

identidades docentes através da certificação de competências, o que enfraquece o processo de 

profissionalização docente. (FERREIRA, 2014, p.172).    

De acordo com Sacristán (1995), a profissionalidade mantém uma relação dialética 

com a socialização dos professores. O aprendizado dos aspectos que caracterizam a profissão 

docente ocorre não só na atuação em sala de aula, mas também por meio das trocas, sugestões 

fornecidas por outros professores. À medida que essas trocas acontecem, o professor pode 

testá-las, ampliando, assim, seus conhecimentos práticos e tácitos sobre a profissão. 

Para Libâneo (2011), no sub-tópico, “A situação da profissão”, o ensino de qualidade é 

inviável sem a articulação dos professores, na luta por uma formação docente adequada, ao 

relacionar o conceito de profissionalismo, definindo-o como: 

 

Profissionalismo significa compromisso com o projeto político democrático, 

participação na construção coletiva do projeto pedagógico, dedicação ao 

trabalho de ensinar a todos, domínio da matéria e dos métodos de ensino, 

respeito à cultura dos alunos, assiduidade, preparação de aulas etc. 

(LIBÂNEO, 2011, p. 190). 
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O termo profissionalismo pode ser definido como o compromisso do professor com o 

projeto pedagógico da escola e com o ato de ensinar, o qual ultrapassa os limites da sala de 

aula. É a vocação natural em sua mais pura funcionalidade. É o resultado do aperfeiçoamento 

inicial, combinado com a formação continuada e a práxis, motivando o professor na 

aplicabilidade dos ensinamentos no cotidiano docente. É a dedicação, assiduidade, 

apropriação de conhecimentos e comprometimento com a educação.  

 

2.4  Formação continuada: visão crítica e perspectiva de mudança 

 

Quando se fala em educação, em nossos dias, pensa-se logo em qualidade de ensino. 

Nessa perspectiva, os profissionais do ensino são mais cobrados quanto à eficácia do seu 

desempenho em sala de aula.  Em relação ao desempenho da atuação profissional do 

professor, Libâneo (2011, p. 230) sustenta que:  

 

A profissão de professor combina sistematicamente elementos teóricos com 

situações práticas reais. É difícil pensar na possibilidade de educar fora de 

uma situação concreta e de uma realidade definida. Por essa razão, a ênfase 

na prática como atividade formativa é um dos aspectos centrais a ser 

considerado, com consequências decisivas para a formação profissional.  

 

Portanto, esse cenário de dificuldades advindas pela redução do empoderamento da 

profissão docente, tem levado o professor a questionar sobre a sua permanência no mercado, 

buscando alternativas para se especializar, através da formação continuada, o que lhe dará um 

maior reconhecimento quanto à profissionalização. Nessa perspectiva, a identidade do 

professor precisa ser observada como uma questão de abrangência social e política. Acredita-

se que a compreensão da identidade profissional docente está relacionada diretamente com a 

interpretação social da sua profissão e, consequentemente, com a sua formação (GARCIA, 

2009). Nessa perspectiva, Nóvoa (2000, p. 23) afirma que: 

 
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade de críticas sobre 

as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal. Por 

isso é tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da 

experiência. 
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Como a escola é o campo de atuação do professor e a mesma sofre pressão social, essa 

responsabilidade é transferida diretamente aos docentes, pois, sempre exigirá daquele uma 

adequação relacionada à aquisição de conhecimento.  Portanto, a formação continuada do 

professor, de acordo com Libâneo (2011, p. 227): 

 

Apodera-se de uma definição ímpar, no que diz respeito à condição para a 

aprendizagem permanente e para o desenvolvimento pessoal, cultural e 

profissional de professores e especialistas. É na escola, no contexto de 

trabalho, que os professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e 

modificam procedimentos, criam e recriam estratégias de trabalho e, com 

isso, vão promovendo mudanças pessoais e profissionais.  

Objetivando capacitar o docente para lidar com as constantes transformações ocorridas 

no seu cotidiano, sua identidade profissional, periodicamente, necessitará de formação 

contínua, na qual os professores se apropriarão de conhecimento, conforme as mudanças em 

torno da  realidade social. De acordo com disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

LDB Nº 9.394/96, os critérios adotados para formação continuada do professor, a partir do 

Art. 63, consideram-se as razões que a nova LDB estabelece quanto à formação continuada 

dos profissionais do magistério (AKKARI, 2011). 

Ao tratar das atribuições dos Institutos Superiores de Educação, menciona a 

necessidade de “programas de educação continuada para os profissionais do magistério de 

todos os níveis”. O art. 67, ao tratar das obrigações dos sistemas de ensino relativas à 

valorização dos profissionais da educação, enfatiza e estabelece em seu inciso II, quanto aos 

estatutos e planos de carreira do magistério público, prevê o “aperfeiçoamento profissional 

continuado, com licenciamento periódico remunerado” (OLIVEIRA, 2004). Já o art. 87, § 3º, 

determina que cada Município em conjunto com o Estado e a União deverão realizar, durante 

a Década da Educação, “programas de capacitação para todos os professores em exercício” 

,valorizando assim a formação continuada do professor. Portanto, de acordo com a base legal 

estatuída pela nova LDB, a questão da formação docente exige não somente a conclusão de 

um curso superior, mas também busca a necessidade de um prolongamento da formação 

inicial, denominada de formação continuada (SAVIANI, 2009). 

A mudança no ofício do professor constitui-se de uma proposta permeada por metas, 

objetivos e passos, os quais levam a um fim específico, ligada ao processo de graduação do 

professor, enquanto que a transformação diz respeito à ação docente quanto ao aprendizado. 
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Corroborando a favor, quanto à necessidade de mudança e de transformação no ofício de 

professor, Libâneo (2011, p. 245) propõe que:  

 

As instituições escolares vêm sendo pressionadas a repensar seu papel diante 

das transformações que caracterizam o acelerado processo de integração e 

reestruturação capitalista mundial. De fato, [...] essas transformações 

decorrem da conjugação de um conjunto de acontecimentos e processos que 

acabam por caracterizar novas realidades sociais, políticas, econômicas, 

culturais, geográficas. 

 

Segundo a resposta do autor, é complexo o cenário de atuação profissional do 

professor, pois, os avanços tecnológicos aceleram a difusão da informação, mas onde 

encontrar um profissional capaz de assimilar tanto conhecimento e com o perfil exigido pela 

sociedade, a qual está constantemente em mudança e transformação. Para Saviani (2009, p. 

62) é nesse contexto de mudança e transformação, que a formação continuada se constitui 

necessária, pois afirma que:  

A formação continuada pode possibilitar a refletividade e a mudança nas 

práticas docentes, ajudando os professores a tomarem consciência das suas 

dificuldades, compreendendo-as e elaborando formas de enfrentá-las. De 

fato, não basta saber sobre as dificuldades da profissão, é preciso refletir 

sobre elas e buscar soluções, de preferência, mediante ações coletivas. 

 

Diante disso a formação continuada precisa ser vista como uma etapa importante de 

mudanças e transformações na prática docente, visando sempre à melhoria e não apenas uma 

mera aquisição de títulos.  
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CAPÍTULO III – ELEMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO ESCOLAR E A 

CONSTITUIÇÃO DOS PERFIS IDENTITÁRIOS 

 

 

Conforme Esteve (1999), a noção de crise está intimamente ligada às alterações e às 

rupturas, a qual aparece quando surge um fato que prejudica o desenvolvimento normal, 

demonstrando que uma situação, outrora estável, se transforma num estado de dúvidas. Num 

mundo em constante modificação, em que os referenciais vão perdendo a sua significação, a 

crise tem se posicionado, além de níveis sócio-econômicos, também na esfera escolar. A 

incerteza diante de um cenário mutante instala-se na cabeça dos professores, levando-os a 

questionar sobre a escolha da sua profissão. Estes construíram a sua identidade dentro de um 

tempo marcado por muitos valores e na crença da situação hierárquica que a escola sempre 

teve na sociedade, ocupando um lugar de destaque, uma posição muito admirada. 

Consequentemente, a crise traduz-se na distância daquilo que o professor desejava ser e 

aquilo que realmente mostra no cotidiano, evidenciando uma discrepância entre o objetivo e a 

realidade. Qualquer momento de instabilidade naquela profissão pode contribuir, de maneira 

significativa, para a transformação da identidade profissional e pessoal.   

O termo crise de identidade aparece, em geral, associado ao conceito de mal-estar 

docente, utilizado por Esteve (1999) para descrever os efeitos negativos permanentes que 

afetam a personalidade do professor em resultado das condições psicológicas e sociais em que 

se exerce a docência. Muitos investigadores, em nível internacional, têm mostrado 

preocupação quanto ao assunto, a exemplo de Dubar (2005), Nóvoa (1995) e Gonçalves 

(1990), abordando a insatisfação dos professores em relação à profissão, demonstrando que a 

crise da identidade acaba sendo inevitável, uma vez que a identidade profissional atribuída 

não coincide com a reivindicada.   

Ao longo deste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos através dos 

depoimentos das professoras apresentadas na amostra. Através da presente pesquisa, observa-

se como a construção da identidade profissional é um processo sujeito a muitas influências, as 

quais fazem parte da história de cada docente, como acontecimentos que se passam ao longo 

das suas vidas, evidenciando assim, a representação que o professor tem de si mesmo e da sua 

profissão.  

Como afirma Nóvoa (1995), é impossível separar o eu profissional do eu pessoal onde, 

ocorrendo tal cisão, remeter-se-á certamente, à crise de identidade profissional, evidenciando 

que haverá uma diferença entre o que o professor gostaria de ser e atuar na sua esfera (eu 
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pessoal) e aquilo que as imposições e exigências ocorridas nas mudanças das últimas décadas 

têm espelhado no seu cotidiano (eu profissional). E é essa situação vivida pelos docentes que 

faz despertar o corrente estudo, buscando apresentar uma análise das expressões fornecidas 

em relação a como se sentem, se são ou não realizados; a essência do que é ser professor, 

numa perspectiva da sua trajetória profissional, mostrando como o momento atual se 

apresenta para cada um; ao incremento dado à sua formação, através da iniciativa própria ou 

incentivo do Estado;  à imagem que o docente tem de si e que os outros fazem do mesmo, 

bem como a relação estabelecida com os demais atores na instituição escolar (alunos, pais, 

colegas de trabalho, comunidade, órgão gestor e escola).  

O roteiro das narrativas foi elaborado, tomando como base, os dez elementos de 

transformação no sistema escolar, elencados por Esteve (1999), os quais influenciam 

sobremaneira, o trabalho docente. A partir daí, se terá uma compreensão da intensidade na 

qual os professores são afetados pela crise de identidade profissional e como essa situação 

induz à categorização dos mesmos em determinados perfis, conforme a compreensão de 

Dubar (2005). 

 

3.1. Elementos de transformação escolar compreendidos a partir da  crise de identidade 

do profissional docente 

  

3.1.1  Menor valorização social do professor 

A decisão de tornar-se professor acaba sendo tomada por diversos fatores, quer sejam 

de caráter sócio-econômicos, quer sejam por motivos pessoais. A partir do Quadro 6, são 

expostas as razões da tomada de decisão e permanência naquela profissão pelas professoras 

ouvidas. Foram criados nomes fictícios para cada professora, sendo utilizados nomes de 

pedras preciosas, como uma forma de homenageá-las, por considerar a profissão docente tão 

valorosa.  Os codinomes utilizados foram Esmeralda, Rubi, Safira, Jade, Pérola, Ametista, 

Ágata e Cristal. 

Analisando o Quadro 4, é possível constatar que a maioria das professoras não fizeram 

a graduação que desejavam. Se forem selecionadas aquelas que escolheram a profissão por 

motivações positivas (vocação e perspectivas estáveis de trabalho, por exemplo), percebe-se 

que as mesmas lutam em reduzir a carga horária ou até mudar de emprego. Ao serem ouvidas, 

a maioria alega que a permanência na profissão tem, como motivo principal, a estabilidade no 
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emprego, embora aquelas desejavam ter uma jornada menos exaustiva e mais tempo para 

investir na profissão.  

Quadro 4.  Razões apresentadas quanto a escolha e permanência na profissão. 

 

Rubi Esmeralda Safira Jade Pérola Ametista Ágata Cristal 

Trancou o 
bacharelado 
e acabou 
optando por 
licenciatura, 
por não ter 
a 
graduação 
que  
gostava na  
nova  
cidade em 
que residia. 

Abandonou 
bacharelado 
para fazer o 
curso de 
licenciatura, 
por 
afinidade. 
Escolheu por 
vocação. 

Não foi a 
primeira 
opção. Fez  
licenciatura    
para agradar 
a mãe. 

Era a profissão 
que 
correspondia  
mais as 
expectativas da  
família. 
Orientação 
familiar.  

Entrou na 
faculdade 
sabendo que 
queria ser 
professora. 
Identificava 
com o curso. 

O momento 
parecia 
oferecer 
perspectivas 
mais estáveis 
de emprego. 
Entrou na 
profissão por 
acaso e 
acabou 
gostando.  

Era a 
profissão 
que 
correspondia  
mais as 
expectativas 
da  família. 
Mãe 
professora, 
tios 
professores. 

Falta de 
opções na 
cidade onde 
residia. Desde 
pequena, 
gostava de 
brincar de 
bonecas. 
 
 
 

Você pretende continuar exercendo a profissão docente?  

 
Em escola 
pública, 
não. Quer 
passar em 
concurso e 
trabalhar 
em 
faculdade.  

 
Quer reduzir 
a  carga 
horária em 
escola 
pública e 
trabalhar em 
faculdade .  

 
Apesar da 
insatisfação, 
não tem 
planos de 
mudança de 
profissão. 

 

Sem planos 
para 
mudanças. No 
futuro pretende 
fazer mestrado 
e reduzir a  
carga horária.  

 
Não há 
perspectivas 
de mudança. 
Quer fazer 
mestrado e 
se 
especializar 
mais. 

 

Como só 
trabalha 20 
horas, vai 
continuar na 
docência. Tem 
outra profissão 
nos outros 
turnos.  

 

Sempre 
questiona se 
deveria fazer 
outro tipo de 
trabalho. Já 
pensou em 
fazer 
concurso 
público 
federal. 

 

Como já 
possui 23 
anos de 
estrada, não 
dá mais para 
mudar. 
Pretende fazer 
mestrado.  

 

 
 

 

Percebe-se que, razões exteriores à vontade delas, parecem ser as maiores causadoras 

de tanta desmotivação: 

 

[...] pela perda de prestígio, pelos baixos salários, pela jornada                  

exaustiva. (Professora Esmeralda, entrevista realizada em 04/10/2016). 

 

A partir da fala de Esmeralda, observa-se que a vontade de experimentar uma nova 

profissão, abandonando a anterior por vocação, transformou-se num desejo de mudança, 

devido às transformações no contexto político, econômico e educativo. Nóvoa (1995)  

observa que, a frustração diante da realidade em que os profissionais docentes atuam, conduz 

a um desafastamento entre o ideal da formação e o real da profissão. Conforme cita Saviani 

(2009, p.75), “é preciso levar em conta que a formação não terá êxito sem medidas correlatas 

relativas à carreira e às condições de trabalho que valorizem o professor, envolvendo, 

principalmente, dois aspectos: jornada de trabalho de tempo integral em uma única escola e 

salários dignos”; 
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Situação parecida com a anterior aconteceu com a professora Rubi, que também 

escolheu a profissão como segunda alternativa:  

 

Inicialmente, eu cursava Engenharia.  Por problemas familiares, tive que 

retornar à minha cidade de origem e acabei optando por Matemática, por 

ainda não existir aquele curso. Não era a profissão que eu queria ter, mas 

como sou apaixonada por exatas, acabei optando por essa licenciatura. 

(Professora Rubi, entrevista realizada em 25/10/2016).  

 

 

Segundo Esteve (1999), para muitos, a escolha pela profissão docente pode ser dada 

em decorrência da incapacidade de obter um emprego melhor, ou seja, uma profissão em que 

se tenha uma melhor remuneração. Nessa perspectiva, o salário torna-se mais um elemento de 

crise de identidade dos professores, por ser essa classe reconhecida por baixos proventos. Daí 

a necessidade de laborar mais para aumentar os rendimentos.        

Observando o Quadro 4, nas declarações das professoras Rubi e Esmeralda, há um 

desencantamento em relação a profissão, dispostas a uma mudança de cenário no curso das 

suas vidas. Percebe-se nos argumentos das outras entrevistadas, por já estarem em exercício 

de profissão há mais de 10 anos, uma atitude de apatia e falta de perspectivas, questionando 

sempre sobre a seu papel na sociedade, bem como aspirando investir em especialização, 

porém sem tempo e dinheiro suficiente, como foi relatado, nas falas de Esmeralda, Rubi, 

Ametista e Pérola, respectivamente: 

 

É uma pena que os jovens não querem ser professores. Nem é por questão 

salarial, pois eles não sabem bem sobre isso. Acredito que o status é o maior 

fator. A sociedade não dignifica a função do professor, acredito que é a 

maior culpada em disseminar a ideia de sucateamento da profissão.                

(Professora Esmeralda, entrevista realizada em 04/10/2016).  

 

Muito difícil ser uma professora da rede pública. Eu ando muito cansada e, 

se tivesse outra escolha, eu sairia. Fico porque é minha garantia fixa, a 

minha segurança. Fora isso, é muito complexo. (Professora Rubi, entrevista 

realizada em 25/10/2016).   

 

Apesar de tão cruel a realidade vivenciada por nós professores, pretendo 

continuar na docência, buscar um mestrado e doutorado para além de 

melhorar o salário, trabalhar com um público diferenciado. (Professora 

Ametista, entrevista realizada em 04/10/2016). 
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Nível de satisfação baixíssimo. Com certeza não faria esta escolha 

novamente. (Professora Pérola, entrevista realizada em 18/10/2016). 

 

Ao longo das décadas, tem-se verificado que a condição socioprofissional dos 

docentes alcançou patamares muito baixos em termos de reconhecimento público e prestígio, 

deixando de ser os elementos pilares na construção do conhecimento. Grande parte da 

sociedade, a qual sempre delegou aos mestres a responsabilidade pelo sistema de ensino, 

também os acusam pelos fracassos e imperfeições existentes no mesmo (ESTEVE, 1999). E 

esse autor ainda evidencia que o professor viu descer a sua valorização social, porque aquilo 

que ele faz e o que a sociedade queria que o fizesse não são a mesma coisa, pois à medida que 

as pressões da pós-modernidade vão se fazendo sentir, o papel do professor expande-se e 

assume novos problemas e requisitos.   

 

3.1.2. Inibição educativa de outros agentes de socialização 

 

De acordo com Esteve (1999), foi registrado, nos últimos vinte anos, um processo de 

inibição das responsabilidades educativas de outros agentes de socialização, em paralelo às 

exigências de maiores responsabilidades educativas ao professor. Tendo em conta a 

desresponsabilização da família, é percebido que, o que a maioria dos pais tem esperado da 

instituição escola, é que a mesma seja um local de abrigo para os seus filhos, independente de 

aprender ou não.  

Nóvoa (1995) considera que houve uma certa evolução social das famílias ao longo 

das últimas décadas, provocando o desaparecimento da família alargada (avós, tios, primos, 

etc), bem como a menor presença física dos pais junto dos filhos (trabalho da mulher fora de 

casa, por exemplo), estimulando um maior enquadramento educativo por parte das 

instituições escolares e, como consequência, os professores são compelidos a dedicarem- se a 

tarefas múltiplas para as quais não estão acostumados e para tal desempenho não obtiveram 

qualquer preparação durante a graduação. A partir daí, são delegadas mais responsabilidades 

educativas, principalmente, no que diz respeito aos valores básicos os quais, tradicionalmente, 

sempre foram estabelecidos na esfera familiar.  
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A sociedade vê o professor como pai, mãe, médico, psicólogo, palhaço. 

Muitas responsabilidades foram transferidas para aquele. Por sermos tão 

desvalorizados, não conseguimos nos impor. (Professora Cristal, entrevista 

realizada em 25/10/2016). 

 

           

A família tem uma grande culpa, onde o pai é ausente, a mãe, muitas vezes, 

está no mercado de trabalho. E o professor não pode suprir essa carência. E 

acabam transferindo esse papel para o professor. Há um efeito em cadeia, 

pois também o Estado não supre as carências das famílias, e o professor tem 

que dar conta de tudo isso. (Professora Esmeralda, entrevista realizada em 

04/10/2016). 

 

 

Infelizmente, muita gente ainda não consegue entender dessa maneira  pois , 

na maioria das vezes, os pais matriculam seus filhos nas escolas para aliviar 

a carga de responsabilidades , transferindo a primeira educação, a familiar, 

para os docentes. (Professora Safira, entrevista realizada em 11/10/2016).  

 

Como pode ser constatado através das declarações de Cristal, Esmeralda e Safira, 

respectivamente, executar as funções tradicionais da docência e adquirir múltiplas tarefas no 

cotidiano, tem levado, em algumas situações, a um sentimento de impotência, culminando na 

crise de identidade. Desta maneira, com o enfraquecimento das obrigações da família, o 

professor vai sendo obrigado a abarcar atitudes que outrora eram provenientes daquela  esfera, 

sem qualquer apoio ou treinamento da política educativa, trazendo riscos para a sua saúde e 

um sentimento de perda de expectativas.  

 

3. 1.3. Aumento das exigências feitas ao professor 

Atualmente várias funções são atribuídas aos docentes, o que acaba contribuindo para 

uma maior responsabilização desses profissionais e da escola com a educação. O professor 

não pode reduzir sua jornada apenas ao domínio do conteúdo a ser ensinado em sala de aula. 

De acordo com Oliveira (2004), em muitos casos, esse trabalhador é obrigado a desempenhar 

funções de enfermeiro, psicólogo, assistente social, dentre outras, sendo que essas não são 

atribuições reais do seu oficio e, além disso, o que se percebe, é que a formação desse 

profissional continua sendo a mesma, focando, principalmente, no desenvolvimento cognitivo 

do aluno.  

No nosso cotidiano profissional, acabamos saindo da função de professor 

para assumir outros papéis e o principal de todos é o de psicólogo, quando 
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não atuamos como assistente social. Isto tem gerado um cansaço físico e 

mental e que acaba, muitas vezes, à exaustão. (Professora Ametista, 

entrevista realizada em 04/10/2016). 

 

 

O professor possui muitas atribuições na escola, acaba sendo o pai do aluno, 

o psicólogo do mesmo. A escola não oferece nenhum tipo de suporte. Isso 

acaba encurtando o tempo de aula, é a parte mais sofrida. (Professora 

Esmeralda, entrevista realizada em 04/10/2016).     

 

Diante das afirmações de Ametista e Esmeralda, percebe-se que, conforme Esteve 

(1999) explica, o professor acaba desempenhando no seu cotidiano, o papel de amigo, de 

companheiro e de apoio ao desenvolvimento do aluno, o que é incompatível com as funções 

seletivas e avaliadoras que também lhe pertencem. Ele explica que o desenvolvimento da 

autonomia de cada aluno pode ser incompatível com a exigência de integração social, quando 

esta implica o predomínio das regras do grupo.  

Tais atribuições, divergentes daquelas as quais o professor aprendeu durante a sua 

graduação e idealizou como ofício do seu cotidiano, têm causado mal-estar, tensão, angústia 

e, consequentemente, estresse. É muito complexo lidar com tantas atribuições ao mesmo 

tempo, pois, de forma negativa, compromete o bom andamento das rotinas pedagógicas.   

 

Vejo a vida do professor imersa num processo de proletarização, com uma 

carga horária excessiva, muita atribuição para cumprir, ocasionando, muitas 

vezes, um desencadeamento de males, como a síndrome do pânico, por 

exemplo. (Professora Pérola, entrevista realizada em 18/10/2016).   

 

Percebe-se, por um lado, que há um entendimento do professor a respeito das 

consequências negativas, nas quais o profissional docente encontra-se imerso e, por outro, 

uma certa impotência em poder transformar a realidade na qual ele vive.     

 

3.1.4. Fragmentação do trabalho do professor 

Para Esteve (1999), nos últimos vinte anos, houve uma fragmentação da atividade  

docente, acarretando um baixo desempenho desse profissional, não sendo considerada esta 

situação por incompetência, mas por incapacidade de cumprir, simultaneamente, um enorme 
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leque de funções.  Além das aulas ministradas, os professores precisam executar outras tarefas 

e atividades administrativas, como orientação dos alunos, organização das atividades da 

disciplina, seminários e reuniões com a coordenação, além de tantas outras.  

No quadro 5, são elencadas algumas expressões extraídas das opiniões dos 

professores, em relação a como se sentem quando executando algumas atividades 

administrativas, as quais outrora não faziam parte do seu cotidiano.   

Quadro 5.  Expressões filtradas das narrativas em relação às novas atitudes docentes.  

 

Rubi Esmeralda Safira Jade Pérola Ametista Ágata Cristal 

 

Fora da 

realidade. 

Sou 

totalmente 

contra. 

Projetos 

burocráticos. 

 

Postura 

desafiadora. 

Muita 

demanda. 

Professor 

polivalente. 

 

Grande desafio. 

Desproporcional 

a quantidade de 

demandas. 

 

Total 

estresse. 

Falta 

tempo para 

tanta 

atribuição. 

 

 

Pura teoria. 

Muitas 

normas para 

cumprir. 

Decisões 

verticalizadas 

 

Participação 

não muito 

efetiva. 

Não 

atuante. 
 

 
Estamos 

sempre 

cobrados, 

mais e 

mais, de 

ações. 

 

Mais uma 

atribuição 

penosa 

para o 

meu 

cotidiano.  

 

 

Desta maneira, o professor encontra-se sobrecarregado de trabalho e impossibilitado 

de definir e delimitar suas funções. Segundo Garcia e Anadon (2009), observa-se que, a 

jornada de trabalho do profissional de educação não se restringe ao resultado dentro da sala, 

uma vez que a atividade extra-classe consome muito tempo daquele, a saber, correções de 

provas, lançamento de notas, preparação de aulas e provas, etc. De acordo com o conteúdo 

das entrevistas concedidas, percebe- se que a realização de tarefas simultâneas e de atividades 

que exigem um determinado nível de atenção, é considerada, muitas vezes, como algo 

exaustivo. Conforme Esteve (1999), muito se tem observado que a falta de tempo para atender 

às múltiplas responsabilidades que se tem acumulado sobre o professor, é causa fundamental 

do seu esgotamento, com possíveis implicações na crise de identidade profissional.  

A identidade profissional encontra-se posta em xeque pelas múltiplas funções 

acometidas e exigidas pelas instituições escolares e, também, pelos grupos sociais. Devido ao 

enorme leque de atribuições, muitos professores encontram-se forçados a desempenhar novos 

papéis e a conviver com contradições internas entre as suas várias novas tarefas. Esse 

acúmulo de tarefas faz o professor questionar a sua antiga função, perdendo, muitas vezes, o 

controle da prática docente. Deste modo, as novas exigências educativas podem ser 
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percebidas mais como uma situação de impotência do que como uma oportunidade de 

desenvolver a profissionalidade.  Diante das colocações das professoras entrevistadas, nota-se 

uma grande dificuldade em encontrar soluções que lhes permitam administrar, de uma 

maneira consciente, as atribuições a que são submetidas: 

 

Na nossa profissão, o que mais se vê é exigência de ação, mas sem tempo 

para planejar. Estamos sempre cobrados, mais e mais, de ações. (Professora 

Ágata, entrevista realizada em 18/10/2016). 

 

Esse cotidiano nosso é um total estresse. A escola cobra parceria, mas não 

temos parceiros. Não há tempo para participar de tanta atribuição, pois não 

há redução de carga horária para incorporar alguma outra ação. (Professora 

Jade, entrevista realizada em 11/10/2016). 

 

 

 

Somos cobrados, no nosso cotidiano, a elaborar processos que perpassam as 

nossas competências. (Professora Pérola, entrevista realizada em 

18/10/2016). 

 

 

Se fosse algo mensurável, até a gente aceitaria, mas acho a parte burocrática 

fora da realidade mesmo. Temos que fazer documentos que não espelham 

uma realidade. (Professora Rubi, entrevista realizada em 25/10/2016). 

 

 

 

Considero um grande desafio, frente a esta sobrecarga de atividades, as quais  

estamos imersas. Acho desproporcional a quantidade de demandas, afetando 

a qualidade do nosso trabalho que acaba não sendo atingida. Infelizmente 

não conseguimos diagnosticar como antes as dificuldades encontradas, para 

podermos implementar melhorias.(Professora Safira, entrevista  realizada em 

11/10/2016).  

 

Percebe-se, através dos esclarecimentos apresentados, como é desafiador conseguir 

dar conta de tanta atribuição, comprometendo a qualidade do planejamento e execução, 

culminando em não atingir objetivos e não criar estratégias para obter resultados positivos.      

 

3.1.5. Desenvolvimento de fontes de informação alternativas à escola 
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O desdobramento das tecnologias tem acarretado transformações na sociedade atual e, 

desta forma, uma evolução e uma mudança das formas de conhecer e de se relacionar na 

sociedade contemporânea. A inserção das tecnologias na educação tem a ver com as 

modificações ocorridas na sociedade onde o uso de atividades virtuais é cada vez mais 

comum (ALMEIDA, 1998). Uma vez a comunicação estabelecer-se de forma rápida e fácil, 

algumas funções do professor, como a de facilitador do conhecimento e transmissor de 

conteúdo, estão diretamente ligadas à função de um comunicador. É dentro da escola que as 

primeiras comunicações sociais e culturais de um indivíduo acontecem e, por este motivo, o 

professor necessita estar atualizado com essa nova demanda tecnológica. É muito comum uma 

cena na sala de aula onde o professor se sente ridicularizado pelos alunos por não saber 

manusear bem algumas ferramentas da internet. Ele acaba sendo alvo de chacotas quando, ao 

tentar localizar algum site, demora em fazê-lo e até não o encontra.  

A tecnologia tem sido muito fugaz e novos aplicativos são atualizados constantemente, 

o que dificulta o acompanhamento por parte do professor, uma vez o mesmo não possuir 

recursos financeiros para trocar de aparelho com certa regularidade, bem como aprender como 

se usa as novas técnicas. Muitos professores ainda se sentem desajustados às inovações 

tecnológicas o que, dessa maneira, esse novo cenário obriga àqueles a alterarem o seu papel 

de transmissor de conhecimentos, modificando o seu papel tradicional. De acordo com os 

depoimentos das professoras, muitas se sentem frustradas por não ter esse aparato já 

materializado em suas rotinas.  

A gente precisa estar extremamente atualizado  e, às vezes, não é possível 

essa atualização em relação às notícias mais recentes. Com essa rotina de 

trabalho de 60 horas a gente se sente impotente. Às vezes,  a agilidade no 

manuseio das máquinas pelos alunos causa uma certa frustração por par e do 

docente em acompanhar. (Professora Esmeralda, entrevista realizada em 

04/10/2016). 

 

Tenho alguma dificuldade com tecnologia. Não sei manusear bem os 

aplicativos, acho que estou um pouco defasada. Há um endeusamento dessa 

tendência e parece que temos que aprender tudo, saber de tudo. Acredito que 

essa imersão interfere na mediação entre a relação professor/aluno, deixando 

as conexões frias, impessoais. (Professora Pérola, entrevista realizada em 

18/10/2016). 
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Segundo Libâneo (2011), ainda existem razões culturais e sociais, como temor pela 

máquina e equipamentos eletrônicos, precária formação cultural e científica ou formação que 

não inclui tecnologia, deixando muitos docentes em posição desconfortável em relação ao uso 

das novas tecnologias.  

 

3. 1.6. Mudanças nas relações professor – aluno 

De acordo com Esteve (1995), foi possível observar, nos últimos vinte anos, que as 

relações entre os professores e alunos sofreram mudanças profundas. Ao contrário dos tempos 

passados, hoje o professor, em muitas situações em classe, encontra-se submetido aos 

“poderes” dos alunos que, por sua vez, estão impunes a agressões verbais, físicas e 

psicológicas contra os docentes ou outros colegas. De acordo com Santos (2009), um dos 

fatores que mais contribuem para a crise de identidade do professor tem origem na entrada de 

novos alunos, através da massificação de ensino, onde aquele profissional tem que lidar com 

todos os problemas sociais e familiares outrora reduzidos.  

De acordo com as declarações das professoras entrevistadas, tem sido muito 

complicado, como os problemas familiares que os alunos levam para a escola acabam por 

interferir na rotina da aula, a qual dura geralmente cinquenta minutos e, naquele ambiente 

figuram, em média, quarenta adolescentes. Quase que diariamente, o professor tem que lidar 

com situações trazidas pelos alunos, as quais são bastante difíceis de contornar, para os quais 

são obrigados a dar alguma atenção e, dentro das suas possibilidades, ajudá-los a desenvolver 

habilidades para enfrentar o mundo.  Conforme o esclarecimento da professora Ametista: 

 

Hoje em dia não ensinamos só o conteúdo, acho que a gente tem que ser algo 

mais, pois aqueles estão muito carentes. (Professora Ametista, entrevista 

realizada em 04/10/2016).  

 

Problemas sociais, a exemplo de drogas, marginalização, violência, pobreza, que em 

outros tempos não faziam parte do cotidiano da escola, hoje invadem a sala de aula, deixando 

aqueles profissionais assustados. Para lograr êxito, esses deveriam possuir competências e 

qualidades, itens não exercitados durante a sua formação.  
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Segundo Gil (2002), “nas escolas são muitas as queixas em relação ao comportamento 

dos alunos”. A falta de educação, o enfrentamento agressivo, a falta de interesse muitas vezes 

ocasionada por drogas ou alcoolismo, a gritaria e gestos obscenos, muitas vezes deixam os 

professores acuados, com muito medo de represálias através de agressões físicas, inclusive. 

De acordo com as conversas das professoras Ágata, Ametista, Esmeralda, fica evidenciada 

que essa situação tem desencadeado um mal-estar docente:  

 

Nas décadas passadas, não havia tanto conflito em sala de aula como hoje. A 

gente ainda conseguia prender a atenção deles através da afetividade. Hoje é 

muito mais complicado, pois tem a questão das drogas. (Professora Ágata, 

entrevista realizada em 18/10/2016).  

 

 

Apesar de tão cruel a realidade vivenciada por nós professores, pretendo 

continuar na docência e, no futuro, trabalhar com um público diferenciado. 

 (Professora Ametista, entrevista realizada em 04/10/2016). 

 

 

A gente é sugada em sala de aula, perdendo energia  metafísica, saindo da 

sala exaurido, lidando com 30 pessoas te ouvindo. (Professora Esmeralda, 

entrevista realizada em 04/10/2016).    

 

 

Analisando as afirmações apresentadas, fica evidenciado que o comportamento dos 

discentes afeta a função do professor na gestão da sua aula e no cumprimento do currículo.  

Na intenção de tentar solucionar tudo o que vem para o ambiente de aula, o mesmo acaba 

desprofissionalizando o seu ofício, confundindo o eu profissional com ou eu pessoal.   

 

 

3. 1.7. Mudanças dos conteúdos curriculares 

É constatado, cada vez mais na sociedade, um grande avanço das ciências e das 

tecnologias, exigindo sempre uma transformação profunda dos conteúdos curriculares. Os 

professores, ao saírem da graduação, se deparam com um mundo totalmente diferente, onde 

não se acham preparados para enfrentar uma realidade, a qual não corresponde às expectativas 

daquilo para que foram instruídos.  Para Nóvoa (1995), a crise do profissional docente situa-

se na existência de uma lacuna entre a visão idealizada e a realidade concreta do ensino. Esse 

intervalo entre a noção da vivência profissional e o cotidiano da própria profissão é sempre 

encarado como uma defasagem.   
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 Esteve (1999) se refere à formação inicial como desajustada à realidade das escolas, 

afirmando ainda que “o professor iniciante sente-se desajustado ao perceber que a prática do 

ensino não corresponde ao arcabouço teórico para o qual se apropriou durante a graduação”. 

Ainda segundo Nóvoa (1995), essa nova realidade é acompanhada de sentimentos de 

insegurança e angústia face à situação ora envolvente, quando da comparação entre o eu ideal 

e o eu real. É a partir desse momento que os professores começam a questionar se a prática 

pedagógica apreendida durante a sua formação por si só basta para dar conta de tanta 

demanda. Muitos docentes declaram que, durante o período da licenciatura, a sua preparação 

não foi suficiente para encarar uma realidade tão complexa. Segundo as professoras, torna-se 

claro que as mesmas, ao saírem da graduação, sentiram o impacto quando da sua atuação em 

sala de aula:  

Muito difícil. Existe uma grande diferença entre a teoria aprendida e a 

prática aplicada. Há uma tensão, um conflito no cotidiano do docente. 

Acredito que é preciso renovar a educação. Faltou muito na licenciatura em 

relação à prática. (Professora Ágata, entrevista realizada em 18/10/2016). 

 

 

Mas percebo que a formação inicial foi considerada como uma medida rasa, 

faltando ainda a prática para que eu pudesse laborar com mais segurança. 

(Professora Safira, entrevista realizada em 11/10/2016). 

 

A minha graduação não ofereceu uma formação consistente para poder 

trilhar com segurança o exercício da docência. Ofereceu alguns instrumentos 

teóricos, mas faltou a prática, uma carga horária mais abrangente da práxis. 

(Professora Pérola, entrevista realizada em 18/10/2016). 

 

O exercício profissional dos docentes exige, cada vez mais, uma nova atitude 

pedagógica que faça dela uma oportunidade de reciclar o aprendizado e acrescentar, não só 

para adquirir conhecimentos, mas para desenvolver novas competências. Face à diversidade 

cultural das sociedades, os professores veem-se confrontados  com a necessidade de responder 

a um conjunto de novos fenômenos de origem social, econômica, cultural e relacional.  

Como afirma Esteve (1999), se existe conflito no ensino, torna-se necessário formar os 

professores com as nuances suficientes para enfrentar esses desafios. Neste sentido, uma vez a 

escola ter sofrido essas mudanças, o ideal é ajustar a formação, adequando à  nova realidade. 

Tendo em vista a crescente informação originada das novas tecnologias, é perceptível que o 

professor já não pode mais ser considerado um detentor imutável do conhecimento, devendo o 
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mesmo investir na formação continuada, para que esta possa retornar àquele um verdadeiro 

domínio destes novos instrumentos pedagógicos (PERRENOUD, 1993).   

Analisando os esclarecimentos coletados, as professoras, quase que na sua totalidade, 

revelaram que, ao longo da sua carreira, tiveram cursos de formação continuada oferecidos 

pelos órgãos públicos, os quais no passado eram gratuitos e presenciais. Segundo elas, com o 

passar dos tempos, a qualidade desses treinamentos têm deixado a desejar em virtude dos  

mesmos terem sido oferecidos de forma aligeirada, muitos realizados em serviço (o que 

dificultava a absorção), com uma carga horária reduzida e conteúdos sumarizados. De acordo 

com a declaração da professora Cristal, mostra-se evidente a maneira como essas capacitações 

são apresentadas na atualidade: 

 

Fiz todos os cursos que o governo me proporcionou para melhorar a minha 

especialização e remuneração. Diria que, no início da minha carreira, houve 

uma maior quantidade de cursos, os quais eram todos presenciais. Hoje, o 

que mais é ofertado, é através da modalidade EAD, e considero que é apenas 

para validação. Não se aprende da mesma maneira que o anterior. 

(Professora Cristal, entrevista realizada em 25/10/2016).  

 

 

Além reclamar da qualidade da maioria dos cursos de formação continuada, percebe-

se pelas falas da entrevistada Safira, que o fator financeiro é um grande impeditivo de 

continuidade do aperfeiçoamento, uma vez ser quase impossível bancar esses treinamentos, 

onde as escolas não oferecem qualquer auxílio, bem como não promovem um afastamento 

temporário para aquele dedicar-se aos estudos: 

 

Na década de 2000, pude investir no crescimento profissional, através dos 

cursos ofertados, onde rumava para Salvador, com os custos bancados pelo 

governo. Hoje, além de não podermos ser dispensados para viajar, no sentido 

de aprimorar as nossas habilidades, por termos carga horária exaustiva, 

temos que bancar com todos os custos da nossa formação continuada. E nas 

condições que o salário está, fica impossível investir em hospedagem e 

transporte. (Professora Safira, entrevista realizada em 11/10/2016). 

 

As professoras ressaltam também que, na maioria das vezes, até aprendem nos cursos 

e nas capacitações, mas não conseguem levar esse aprendizado para as salas de aula, pois há 
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uma enorme lacuna entre os conhecimentos adquiridos e os problemas cotidianos nas escolas. 

Conforme professora Ametista, é muito difícil aplicar toda essa experiência num espaço sem 

aparato tecnológico:   

Fiz alguns cursos, a exemplo dos TIC, que instrumentam o professor para 

trabalhar num mundo globalizado, mas infelizmente as escolas não oferecem 

sequer internet gratuita para facilitar esse acesso. (Professora Ametista, 

entrevista realizada em 04/10/2016).   

 

 

Observa-se, diante das informações colhidas pelas entrevistadas, que a formação deve 

ir ao encontro das necessidades reais dos professores, centrando-se nos problemas reais das 

escolas. Torna-se emergente pensar a formação do professor como um projeto único, 

englobando a inicial e a continuada, uma vez ser o professor um intelectual em processo 

contínuo de formação.   

 

 

3.1.8. Escassez de recursos materiais e deficientes condições de trabalho 

 

O exercício da profissão docente desenvolve-se, atualmente, num cenário de desgaste 

físico e psíquico, resultado de deficientes condições de trabalho. O professor é levado a 

exercer a sua atividade dentro de condições materiais e organizacionais, que a maioria dos 

investigadores, a exemplo de Nóvoa (1995) e Esteve (1999), considera como abaixo das 

expectativas. De fato, parece que o aumento das responsabilidades adquiridas por aqueles  não 

se tem feito acompanhar de um incremento efetivo de recursos materiais e de condições de 

trabalho em que se exerça a docência. Ainda segundo Esteve (1995), muitos professores 

denunciam a inexistência dos meios necessários ao desenvolvimento da renovação 

metodológica que a sociedade e as autoridades educativas exigem.  

A realização de tarefas simultâneas e de atividades que exigem um determinado nível 

de atenção e de esforço, são consideradas, muitas vezes, como angustiantes. No que se refere 

ao trabalho docente, a Organização Internacional do Trabalho (1981), no relatório sobre 

“Emprego e Condições de Trabalho dos Professores”, chega a considerar aquela atividade 

profissional como um trabalho de risco, ao concluir que os professores correm perigo de 

esgotamento físico e mental em virtude das atuais condições de trabalho, mencionando a falta 
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de recursos e insuficiência de locais adequados para o desenvolvimento de diversas 

atividades.   

 

 

Falta  estrutura nas escolas. Como professora de educação física, lido com a 

falta de suporte, falta de recurso material, sem falar que a minha profissão 

passa por uma crise de identidade, onde tem sido negado historicamente e a 

escola tem reforçado essa negação. As escolas públicas estão muito aquém 

do ideal na minha profissão. (Professora Esmeralda, entrevista realizada em 

04/10/2016).  

 

Trabalho na rede periférica e as escolas não oferecem segurança, há a 

questão das drogas, há realidades diferentes nos três turnos. À tarde, por 

exemplo, os alunos não tem interesse, pois vão para receberem a bolsa 

família, para namorar ou comer a merenda, ou mesmo para fazer tráfico, 

porque eles dormem de manhã e vão para a escola à tarde. Isso é um grande 

problema. Já fui ameaçada por uma aluna do 3° ano médio. (Professora 

Rubi, entrevista realizada em 25/10/2016).  

 

Reportando-se ao horário de trabalho, “vários trabalhos de investigação identificam a 

falta de tempo para atender às múltiplas responsabilidades que se têm acumulado sobre o 

professor, como causa fundamental do seu esgotamento” (ESTEVE, 1995), com possíveis 

implicações na crise de identidade profissional. Deste modo, as condições de trabalho tornam-

se, na maioria das escolas, fatores de inibição que impedem a inovação e o desempenho da 

ação educativa.  

 

 

3.1.9. Mudanças de expectativas em relação ao sistema educativo 

 

As alterações ocorridas durante as últimas décadas na sociedade, em geral, e no 

sistema educativo, em particular, trouxeram algumas mudanças no sistema escolar e na 

profissão docente. A migração de uma educação de elite para uma educação pública de 

massas, muito mais flexível, com o objetivo de democratizar a educação, aumentou a 

heterogeneidade e a quantidade dos alunos nas escolas, começando, a partir daí, um processo 

de massificação de ensino. Dessa maneira, de acordo com Esteve (1999), institui-se um 

formato de ensino em que os graus acadêmicos não garantem mais o status social e as 

compensações econômicas que eram antes asseguradas. Assim, percebe-se uma perda de 
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motivação dos alunos para estudar e, consequentemente menor valorização social do sistema 

educativo.  

De acordo com as declarações das professoras, é muito difícil atender aos alunos nas 

suas especificidades, considerando a escola um ambiente de tanta diversidade. Para 

conseguirem motivá-los, muitas vezes, é preciso lançar mão de diversos artifícios, inclusive 

fazer barganha, como demonstra a professora Rubi, a qual sempre propõe algo para negociar 

com os discentes, correndo o risco de não poder ensinar o conteúdo, caso isso não aconteça:  

 

Tem horas que a gente enrola na sala de aula, por não conseguir controlar os 

alunos e o tempo da aula passa. Tem uma turma que odeia matemática e, a 

única maneira que eu consigo prender um pouco da atenção deles, é fazendo 

uma troca, ou seja, eu dou aula e eles fazem tranças no meu cabelo, é tipo 

uma chantagem. E ainda tenho que sempre deixar uma aula de reserva, para 

bater papo, para ouvir as inquietações deles. É uma maneira de eu trazer os 

alunos mais próximos para mim. É uma estratégia, mesmo. (Professora Rubi, 

entrevista realizada em 25/10/2016).    

 

Nóvoa (1995) defende ser imprescindível que os professores reencontrem valores que 

facilitem a construção de uma nova identidade profissional e que permitam reduzir as 

ambiguidades no exercício da profissão, ou seja, encontrar formas de espaço e de trabalho que 

possibilitem a aprendizagem dos alunos e, consequentemente, a autonomia dos docentes.  

 

Os alunos não tem mais aquele respeito porque hoje tudo é processo, eles 

querem da maneira deles e, eles querem dominar. (Professora Ágata, 

entrevista realizada em 18/10/2016). 

 

A realidade da escola pública é muito complexa. Você não tem escolha, é 

tentar aplicar o conteúdo e, como não conseguimos fazê-lo, a aula anda 

conforme o que pode ser ministrado. (Professora Ametista, entrevista 

realizada em 04/10/2016). 

 

               

Meus primeiros anos de profissão foram bem melhores do que hoje. 

Conseguia aplicar, com mais qualidade, os conteúdos estudados. Os alunos 

pareciam ter mais disposição para aprender e prestar atenção às aulas. 

(Professora Cristal, entrevista realizada em 25/10/2016). 

 

Tudo caminha para que você  torne, cada dia, um professor pior, por conta 

da própria precarização do ensino público. (Professora Esmeralda, entrevista 

realizada em 04/10/2016).  
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Com os alunos, é meio complicado adequar o questionamento às vivências 

daqueles, mas cada dia é uma nova tentativa. (Professora Pérola, entrevista 

realizada em 18/10/2016). 

 

A sociedade, os alunos, nada hoje estimula o ofício de ser professora na rede 

pública. (Professora Rubi, entrevista realizada em 25/10/2016). 

 

Compreendendo as afirmações apresentadas, evidencia-se uma espécie de saudosismo 

em relação à postura dos alunos, frente ao cotidiano da sala de aula, demonstrando que os 

mesmos mudaram radicalmente a maneira de atender aos requisitos no processo de 

aprendizagem.  

 

3. 1.10. Ruptura do consenso social sobre a educação 

De acordo com Nóvoa (1995), nos últimos vinte anos, desfez-se o consenso social 

sobre os objetivos das instituições escolares e sobre os valores que devem ser fomentados, 

onde o professor, confrontado cada vez mais com diferentes tipos de socialização,  produzidos 

pela sociedade multicultural e multilíngue, vê-se obrigado a modificar os materiais didáticos e 

diversificar os programas de ensino. Laborar na escola pública significa lidar com diferentes 

tipos de alunos que receberam socialização primária em modelos diversificados, obrigando o 

professor a repensar a sua atitude em relação ao conteúdo aplicado em aula. Por outro lado, os 

mesmos têm de assumir tarefas educativas básicas para compensar as carências do meio social 

de origem dos alunos, o que configura uma importante diversificação das funções docentes.  

Compreendendo melhor a questão da socialização em referência, Nóvoa (1995) relata 

que o momento atual exige do professor uma adaptação de seus valores e objetivos 

educativos. Segundo o autor, o processo de socialização convergente em que se afirmava o 

caráter unificador da atividade escolar no campo cultural, linguístico e comportamental, foi 

substituído por um processo de socialização divergente, o qual obriga a uma diversificação na 

atuação do professor. Não é fácil para a maioria dos docentes compreenderem os estilos e 

comportamentos que os alunos trazem para o cotidiano das escolas, modismos estes que 

surgem e desaparecem em um ritmo efêmero.  Analisando as falas da professora Ametista, 

percebe-se que há nela uma tensão em tentar adaptar-se a essas mudanças, uma vez informar 
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que, no início da sua carreira como docente, era muito mais palpável trabalhar com as 

desigualdades: 

É difícil compreender os alunos em suas especificidades, acho sinceramente 

que isso fica no campo da quimera. No passado, era mais fácil, pois os 

alunos tinham mais respeito pela figura do professor. Tento encarar a 

situação como algo normal, para não chocar. (Professora Ametista, 

entrevista realizada em 04/10/2016). 

 

Quadro 6. Estratégias para lidar com a sociedade multicultural e multilíngue.  

Rubi Esmeralda Safira Jade  

Negocia com os 

alunos; propõe 

uma troca, dando o 

seu cabelo para 

fazer penteados. 

 

Adoto jogos para 

tentar minimizar 

as diferenças e 

cativar a simpatia 

deles. 

 

Tento buscar 

uma relação 

medida na 

simplicidade, 

na conversa. 

Converso com 

eles, e preciso ser 

rápida, senão o 

tempo da aula 

acaba. 

Pérola Ametista Ágata Cristal 

Tento adequar os 

questionamentos 

às vivências deles, 

mas é muito 

difícil. 

Tento me adaptar 

ao visual deles, 

às gírias; procuro 

falar a linguagem 

deles. 

Busco adaptar 

situações do 

cotidiano deles 

para inserir 

conteúdo.  

 Procuro 

improvisar, ao 

máximo, para me 

adaptar  às 

situações do 

cotidiano. 

 

No quadro 6, foram identificadas, nas expressões das professoras, situações que 

evidenciam quão difícil é conviver com essa diversidade, provocando nelas inquietações e  

desapontamentos, por terem que adaptar a essas mudanças que a sociedade acelerada impõe 

no cotidiano dos espaços da escola.  

Percebe-se que, a expectativa em relação ao desempenho e atitudes dos discentes 

confronta com a realidade encontrada na sala de aula, onde a carência dos alunos aliada à 

formação que eles recebem no seio da família, resulta em desinteresse e  resistência às 

estratégias implementadas para fazer valer o conteúdo ensinado na escola.  
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3. 2. A constituição dos perfis identitários 

As formas identitárias propostas por Dubar teve origem nas entrevistas realizadas com 

os trabalhadores de algumas empresas francesas. A análise do conteúdo narrado pelos 

trabalhadores apontou que:  

 

Para este modelo de formas identitárias, é menos importante o trabalho 

efetuado que o sentido do trabalho vivido e expresso pelas pessoas 

estruturadas por uma dada identidade profissional. Foi através da análise das 

narrativas, proferida sobre situações de trabalho em entrevista de 

investigação, que os sociólogos puderam identificar “mundos vividos”. 

(DUBAR, 1997, p.137).  

 

Um dos estudos de Dubar (2009), em grandes empresas francesas em processo de 

modernização, e que exigiam dos empregados uma nova forma de relação e 

comprometimento com a atividade profissional que desempenhavam, apresentou as seguintes 

formas identitárias: “identidade fora do trabalho”, “identidade mobilizada”, “identidade do 

ofício”, e “identidade mobilidade/flexível”. Em seu livro publicado em 2005, as 

denominações de 1997 forma modificadas, cujas conceituações são derivadas dos estudos de 

Sainsaulieu e desdobradas por Dubar, o qual as enuncia da seguinte forma: 

 

 Identidade estável ameaçada: as experiências profissionais e a aprendizagem no local 

de trabalho são efetivamente valorizadas pelos trabalhadores. São indivíduos que assumem a 

identidade coletiva, do grupo de trabalho, e seu discurso é sempre permeado por “nós”. O eu 

“subjetivo” é maior que o eu “objetivo”, ou seja, prevalece a vontade interior em detrimento 

dos avanços e inovações que circundam o indivíduo.  

 

 Identidade bloqueada: neste caso há uma fusão do indivíduo à sua profissão. A 

maneira repetitiva e mecânica de exercer a profissão o bloqueia para as inovações do contexto 

do mercado de trabalho. É um indivíduo fiel às normas de trabalho, o qual considera a sua 

atividade profissional como única e fundamental para a empresa. Diante desta fusão, há a 
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supremacia das transações objetivas sobre as subjetivas, ou seja, o trabalhador quase se anula 

em detrimento da profissão e/ou empresa.  

 

 

 Identidade responsável pela sua promoção: são aquelas pessoas mobilizadas a 

progredir profissionalmente e executam suas tarefas com destaque e dedicação. Tudo o que 

fazem é pensando em si, e também na empresa. O “eu” está articulado com o “outro”, 

demonstrando uma relação de interdependência. Sabem que, se investirem no trabalho, 

colherão mais tarde, os resultados desse empenhamento.  

 

 Identidade autônoma e incerta: esta identidade também é reconhecida como 

“afinitário”. As afinidades com outras pessoas e instituições são fortemente valorizadas como 

forma de manter redes de contatos, visando facilitar a entrada em outros pontos de trabalho. 

Esse indivíduo dedica-se à formação continuada. Neste caso, a transação subjetiva é que 

direciona a transação objetiva.  

Há quatro configurações identitárias reconstruídas por Dubar (2005, 2009), que 

definem a constituição da identidade profissional nas relações de trabalho. No entanto, não se 

pode esquecer que as experiências biográficas, ou seja, da trajetória da vida, participam 

ativamente das referências pessoais e profissionais do indivíduo.   

 

3.2.1 A polivalência de atribuições como subsídio para a construção dos perfis identitários 

O cotidiano do profissional docente, principalmente após as reformas ocorridas na 

década de 1990, sofreu mudanças que culminaram em uma diversidade de funções, 

preocupações e direcionamentos, as quais têm afetado tanto o trabalho nas escolas, quanto as 

identidades profissionais. Tendo como cenário as mudanças no mundo do trabalho e as 

narrativas coletadas em uma instituição da rede pública, tomando como base os elementos de 

transformação no sistema escolar, citados por Esteve (1995), foi questionado pelo autor da 

pesquisa, desde os motivos que levaram as entrevistadas a escolher a profissão docente, suas 

expectativas, o nível de satisfação, as relações dentro do espaço escolar, o investimento em si 

(transações subjetivas) até as novas atribuições dentro do processo de descentralização na 
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gestão da educação (transações objetivas). A partir do material coletado, foi-se construindo 

um perfil identitário  de cada professora, considerando a identidade para si e para o outro, 

forjadas nas relações sociais e de trabalho. (DUBAR, 2005).   

 

3.2.2 Identidades profissionais em constituição 

As identidades profissionais e sociais, associadas a configurações específicas de 

saberes, são construídas por meio de processos de socialização cada vez mais diversificados. 

A socialização “inicial”, durante a infância, combina mecanismos de desenvolvimento das 

capacidades e construção de valores, oriundos da família de origem e também do universo 

escolar e dos grupos etários nos quais as crianças realizam suas primeiras experiências de 

cooperação. Desta maneira, elas forjam para si as primeiras identidades por assimilações e 

acomodações sucessivas.  

De acordo com Dubar (2005), essa socialização também contribui para fornecer as 

referências culturais a partir das quais os indivíduos terão de identificar seus grupos de 

pertencimento e de referência, interiorizar seus traços culturais, gerais, especializados, 

opcionais, e individuais, antecipar suas socializações posteriores. Estas se inscrevem em 

trajetórias sociais que implicam a partir de “disposições” adquiridas durante a educação 

fundamental, a validação de “capitais econômicos e culturais” a um só tempo, desiguais no 

início e com rentabilidade diferente conforme os campos da prática social. Essa socialização 

contínua é inseparável das transformações estruturais que atingem os sistemas de ação e 

induzem modificações periódicas das identidades previamente constituídas e das “construções 

mentais” a elas associadas. 

Analisando os depoimentos das professoras e comparando com as considerações de 

Dubar, pode-se perceber que existe um ponto comum entre a escolha da profissão, a qual foi 

baseada em aspectos subjetivos, quer seja por vocação natural, por identificação com ex-

professores, ou mesmo por afinidade em trabalhar com adolescentes. 
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Quadro 7.  Expectativas ao decidir ser professor e a realidade do professor hoje. 

 

 

 

 

Rubi 

 

 

Pérola 

 

 

Safira 

 

 

Jade 

 

Esmeralda 

 

Ametista 

 

Ágata 

 

Cristal 

 

Expecta-

tiva 

 

Afini-

dade 

 

 

 

 

Vocação 

 

Expecta-

tiva da 

família 

 

Expecta-

tiva da 

família 

 

Vocação 

 

Afinidade 

 

Vocação 

 

Vocação 

 

Realidade 

 

Difícil 

 

 

 

 

Sofrida 

 

Exaustiva 

 

Sofrida, 

corrida 

 

Difícil 

 

Difícil, 

exaustão 

 

Difícil, 

tensão 

 

Cansativa 

 

Segundo Dubar (2005), o trabalho atual não corresponde “a especialidade adquirida e 

é vivido como uma desclassificação temporária durante a espera de um cargo realmente 

qualificado”, ou seja, vivem dolorosamente sua situação de trabalho, considerada cansativa e 

sofrida.  

Analisando as informações contidas no Quadro 7,  é constatado uma situação de 

inquietude e cansaço, ocasionada principalmente, pela excessiva carga horária e múltiplas 

atribuições durante o cotidiano da profissão. Desta maneira, elas se dizem acomodadas na sua 

situação profissional e em relação ao futuro.  De acordo com as afirmações de Ágata e 

Ametista, respectivamente, há uma vontade de mudança, porém bloqueada por razões 

circunstanciais:  

 

Tem hora que questiono se vale a pena continuar. Já pensei em fazer 

concurso, pois também sou bacharel em Direito. Mas, como já tenho muitos 

anos na profissão, pretendo continuar e tentar mestrado. Não dá mais para 

enfrentar uma mudança. (Professora Ágata, entrevista realizada em 

18/10/2016). 

 

Apesar de ser tão cruel a realidade vivenciada por nós professores, pretendo 

continuar na docência, buscar um mestrado, investir na formação continuada 

para além de melhorar o salário, trabalhar com um público diferenciado. São 

planos que ainda pretendo concretizar. (Professora Ametista, entrevista 

realizada em 04/10/2016).  
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Dubar (2005) explica que as professoras encontram-se, de certa forma levadas a 

continuar, acreditando em uma progressão na sua profissão, defendendo, em seu íntimo, uma 

identidade de ofício, de vocação, sem ilusão e sem saber o que poderá acontecer depois.  

Em relação às novas atribuições que foram incorporadas na profissão docente, essa 

polivalência, conforme Dubar (2005), faz com que as professoras  desenvolvam proposições 

ambivalentes, ou seja, de um lado relutam para que esse acúmulo de tarefas não minimize a 

sua identidade de ofício e de outro, buscam fazer de tudo um pouco, ensinando mesmo que 

superficialmente e se revezando em várias funções diferentes, correndo o risco de desembocar 

em uma espécie de dissolução da qualidade de seu trabalho.  

 

Considero um grande desafio, frente a esta sobrecarga de atividades que  

estamos imersas. Acho desproporcional a quantidade de demandas, afetando 

a qualidade do nosso trabalho, a qual acaba não sendo atingida. Infelizmente 

não conseguimos diagnosticar como antes as dificuldades encontradas, para 

podermos aplicar melhorias. (Professora Safira, entrevista realizada em 

11/10/2016). 

 

Percebe-se ,nos depoimentos das professoras, que ocorre uma dualidade de situações, 

onde a transação subjetiva compreende que a nova realidade difere daquela a qual a 

profissional foi capacitada, porém a transação objetiva é totalmente dependente das novas 

políticas, impulsionando o trabalhador a engajar-se nos novos processos sob formas diversas, 

quer seja professor, psicólogo ou conselheiro. (DUBAR, 2005).  

Segundo Dubar, a construção de uma identidade de ofício é regulada por uma busca 

contínua de saberes, de especialização, como também é legitimada pela maneira como os 

agentes externos avaliam a figura daquele profissional, através do seu trabalho e importância 

na sociedade. 

A construção de uma identidade de ofício pressupõe uma forma de transação 

subjetiva que permita a autoconfirmação regular de sua evolução, concebida 

como o domínio progressivo de uma especialidade sempre mais ou menos 

vivida como uma arte. Mas também supõe confirmações objetivas por uma 

comunidade profissional dotada de seus próprios instrumentos de 

legitimidade. (DUBAR, 2005, p.27). 

 

De acordo com o que foi analisado nas declarações das professoras, investir em 

formação continuada, com o objetivo de confirmar  a sua identidade de ofício, tem sido muito 
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penoso nos dias de hoje, em virtude das dificuldades provenientes da falta de condição 

financeira e carga horária excessiva. Consequentemente, em muitas situações, elas tentam 

improvisar algum tipo de estratégia para dar conta da dificuldade de ministrar a aula. Nas 

falas da professora Cristal, a mesma relata como é difícil atender aos alunos em suas 

especificidades: 

 

É muito complicado integrar os alunos nas suas especificidades e 

diversidades. Tudo fica na base do improviso, pois não recebemos nenhum 

treinamento para isto. Como juntar aluno que não fala com aluno que tem 

esquizofrenia, sem ter qualquer aparato para tal? Tem que ser na base do 

achismo, e o pior que aula dura muito pouco para dar conta de tantas 

atribuições. (Professora Cristal, entrevista realizada em 25/10/2016). 

 

 

Confirmando o relato da professora Cristal, Dubar (2005) afirma que as novas 

estratégias, utilizando novas tecnologias, alteram as atividades, necessitando de domínios de 

saberes teóricos e práticos sobre os processos, sendo esta modificação capaz de levar a um 

risco de marginalização das atividades estruturadas como base de ofício. É como se as 

professoras se sentissem bloqueadas de executar as suas atividades costumeiras, frente a uma 

nova demanda de atribuições. Elas seguem seus caminhos, tentando criar artifícios para dar 

conta do que ocorrer na sala de aula, o que acaba tornando muito estressante.  Segundo a 

professora Rubi, não basta o profissional saber conteúdo, tem que permear no campo da 

psicologia e de outros saberes mais. 

 

Eles dizem que sou a professora legal. Dizem que sou a única que os alunos 

conversam sobre as suas vidas particulares. A gente tem que trazer a 

vivência do aluno para a sala de aula. Hoje em dia não ensinamos só o 

conteúdo, acho que a gente tem que ser algo mais, pois aqueles estão muito 

carentes. (Professora Rubi, entrevista realizada em 25/10/2016).  

 

Explicando Dubar (2005), esses novos saberes profissionais, bases potenciais de 

reconstituição de carreiras e de identidades de ofício, se mostram diferentes dos antigos  

know-how e saberes de especialidade. Trata-se, entretanto, de saberes profissionais de ordem 

operacional e não de saberes científicos de natureza puramente cognitiva. Por essa razão, a 

emergência de novas identidades de ofício fundadas em uma cultura técnica e traduzida nos 
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planos de progressão profissional, constitui a hipótese mais provável concernente às 

dinâmicas identitárias em curso. No caso dos professores, os mesmos se reinventam 

diariamente para poderem se ajustar aos diversos cenários, bloqueando seus sonhos e projetos 

pessoais de autorealização.  

Analisando as declarações nas entrevistas, é percebido que muitos dos obstáculos 

provocam hoje o bloqueio das identidades estruturadas em torno de um novo modelo 

profissional no interior das instituições escolares. Uma dupla reciprocidade sobressai sobre 

aquele contingente profissional. De um lado, através de uma troca, mostra a contribuição 

daquele para a empresa e o que ela lhe remunerava; de outro, através de uma transação 

subjetiva, entre a vida no trabalho e a vida fora do trabalho. Parecendo conformistas e 

relativamente passivos em matéria de formação, os professores bloqueiam ante as 

reinvindicações, seguindo autômatos no novo formato de atuação. 

Conforme Dubar (2005) menciona, aqueles profissionais consideram que o sistema 

bloqueia o exercício de sua competência e que nenhum plano de progressão está aberto para 

eles. Sentem-se em situação de perda de poder, apesar de seu papel ativo no trabalho. 

Nenhum deles menciona o sindicato como ator capaz de desbloquear a situação, até porque o 

enfraquecimento daquele limita a expressão coletiva das reivindicações identitárias.  

 

A sociedade vê o professor como pai, mãe, médico, psicólogo, palhaço.  

Muitas responsabilidades forma transferidas para aquele. Por sermos tão 

desvalorizados, não conseguimos nos impor. O salário é pouco e isso 

ocasiona um baixo prestígio. E não temos nenhum órgão para nos valer. 

Somos chamados de sofredores e apelidados de tios. Digo que, quando a 

polícia, numa situação de tensão, nos investiga junto a outros profissionais, a 

exemplo de advogados, engenheiros ou médicos, somos certamente os que 

menos serão valorizados. (Professora Cristal, entrevista realizada em 

25/10/2016). 

 

 

A identidade bloqueada é, portanto, indissociável da crise dos ofícios, de sua 

organização, de sua legitimidade. A importância e o status do ensino profissional são 

diretamente colocados em questão por esse fenômeno.  

Dubar (2005) acrescenta que todos vivem intensamente o conflito entre o sistema de 

valores, normas e representações construído ao longo de sua aprendizagem e as novas 
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estruturas políticas, sociais e econômicas que tornam raras as suas possibilidades de 

autorealização. Seu horizonte agora é qualificado de contraditório, seu sentimento dominante 

é de frustração, pois não é possível tentar mudar uma situação que, no entanto, lhes desagrada. 

Em todos os esclarecimentos fornecidos pelas professoras, ficou muito claro esse 

sentimento de impotência frente à nova realidade. Nas falas de algumas, percebe-se em algum 

momento, engajamento, um sentimento de realização diante da profissão, mas as mesmas 

acabam levantando a questão da desvalorização, da perda do prestígio, da dificuldade em 

laborar no cotidiano das escolas e aí, o empoderamento perde o seu sentido, o seu propósito. 

Quando foi questionado o que é ser professora, Ágata e Rubi demonstraram que há um 

conflito entre a visão interna e o novo cenário: 

É ser essa pessoa comprometida com o mundo, a qual procura aprender mais 

todos os dias. É ter um objetivo, uma vocação e fazer valer esse dom. Apesar 

de questionar sobre a minha permanência na docência, sei que o meu interior 

fala mais alto e pra mim, o que caracteriza a profissão docente é a verdadeira 

vocação. Claro que gostaria de ter um salário condizente com a minha 

dedicação e poderia fazer melhor, se trabalhasse menos. Mas começo, cada 

dia, procurando dar a minha contribuição para a educação. Mas não tem sido 

fácil. (Professora Ágata, entrevista realizada em 18/10/2016). 

 

O meu ser professor hoje é diferente de um tempo atrás. Como tenho uma 

vida muito corrida, não me sinto satisfeita em ser professora. A sociedade, os 

alunos, nada hoje estimula o ofício de ser professora na rede pública. Se eu 

pudesse, eu seria uma professora de faculdade, para mudar o meu público.  

Trabalho na rede periférica e as escolas não oferecem segurança, há a 

questão das drogas, há realidades diferentes nos três turnos. À tarde, por 

exemplo, os alunos não tem interesse, pois vão para receberem a bolsa 

família, para namorar ou comer a merenda, ou mesmo para fazer tráfico, 

porque eles dormem de manhã e vão para a escola à tarde. Isso é um grande 

problema. Já fui ameaçada por uma aluna do 3° ano médio. Tive alunas que 

conseguiram fazer faculdade, dentro de muita dificuldade e isso me 

recompensa, quando consigo transformar alguma vida, mas está muito 

complicado. (Professora Rubi, entrevista realizada em 25/10/2016). 

 

Analisando os depoimentos das professoras, não foram observados vestígios de     

“identidade estável ameaçada”. Não houve resistência em abarcar o novo, se estiveram 

sempre dispostas a compreender o aluno, a trabalhar as suas especificidades, minimizando as 

diversidades. O que se observou foi um total descontentamento frente ao que a sociedade e as 

políticas públicas delegaram àquele profissional. Segundo as docentes, faltava estrutura, 
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suporte psicopedagógico, novas regras e regulamentos, para que as mesmas pudessem 

desempenhar um bom resultado. Na sequência, as falas de Ágata, Cristal, Esmeralda e Jade, 

comprovam que sempre estiveram empenhadas, porém executando as tarefas de maneira 

fragmentada, com limitações, repetitiva e automatizada:  

 

Na nossa profissão, o que mais se vê é exigência de ação, mas sem tempo 

para planejar. Estamos sempre cobrados, mais e mais, de ações. A nossa 

realidade não traz benefícios e o Estado responsabiliza o professor pelo 

sucesso do aluno e nos avalia, constantemente, deixando-nos culpados pelo 

fracasso dos mesmos. Essa é a arma que sempre é usada contra os 

professores. (Professora Ágata, entrevista realizada em 18/10/2016). 

 

 

Sou presidente do colegiado e sei que mais uma atribuição é penosa para o 

meu cotidiano, mas tento administrar o tempo, embora muito escasso, da 

melhor maneira. Até que gosto de fazer isto. Procuro dividir as minhas horas 

para encaixar algumas responsabilidades que me são delegadas. Gostaria de 

ter uma carga horária mais flexível para poder administrar melhor essas 

atribuições. (Professora Cristal, entrevista realizada em 25/10/2016).  

 

       

Falta de estrutura das escolas. Como professora de educação física, lido com 

a falta de suporte, falta de recurso material, sem falar que a minha profissão 

passa por uma crise de identidade, onde tem sido negado historicamente e a 

escola tem reforçado essa negação. As escolas públicas estão muito aquém 

do ideal na minha profissão como professora de educação física. ( Professora 

Esmeralda, entrevista realizada em 04/10/2016). 

  

Não há tempo para atender a todas as especificidades, portanto eu trabalho 

com um geral. Acredito que, como a mídia usa muitos termos da língua 

inglesa nos seus apelos publicitários, as palavras ajudam a despertar o 

interesse pelos alunos. E também tem os jogos na internet que eles tanto 

usam e gostam. É assim que tento aproximar a todos nas suas diferenças.      

( Professora Jade, entrevista realizada em 11/10/2016). 

 

 

 

 Retornando às construções de Dubar (2005),  na análise das declarações em 

referência, o perfil “identidade responsável pela sua promoção” poderia permear, em alguns 

relatos, a identidade de algumas daquelas participantes deste estudo. É perceptível, nas falas 

da professora Safira, que existe  uma satisfação muito intensa em ser professora: 
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É uma profissão muito nobre. Apesar de todas as dificuldades, é ainda 

gratificante transformar vidas. Sinto-me realizada por ter escolhido essa 

profissão. (Professora Safira, entrevista realizada em 11/10/2016). 

 

Mas, ao mesmo tempo, quando aquela professora é provocada a refletir sobre o nível 

de satisfação em relação ao seu trabalho, a mesma demonstra, claramente, que sua realidade 

difere muito daquele perfil instituído por aquele autor, onde o seu “eu” não está articulado 

com o “outro”, que é no caso, a escola e suas novas atribuições. Apesar de muita dedicação na 

execução das suas tarefas, segundo Dubar (2005), ela não nutre nenhuma certeza que colherá, 

mais tarde, os frutos desse empenhamento.  

 

Hoje me considero insatisfeita em relação ao sistema. Posso colocar amor no 

meu trabalho, mas não trabalho por amor. Houve um desencanto  com o 

passar dos anos. O que pregava no passado, hoje a motivação é diferente. 

Buscamos uma melhoria na qualidade do ensino, mas as dificuldades que o 

sistema nos impõe é fator crucial para uma baixa na estima. (Professora 

Ágata, entrevista realizada em 18/10/2016).    

 

Se for considerado o posicionamento das docentes em relação ao que é ser professora 

e o nível de satisfação em relação ao trabalho, todas as afirmações levam a conclusão de que 

as mesmas laboram porque amam a profissão e que é preciso produzir para sobreviver, mas a 

realização pessoal e profissional, diante das circunstâncias apresentadas, está muito aquém da 

relação de interdependência entre a transação subjetiva (eu) e objetiva (outro).  Abaixo, foram 

selecionadas expressões para definir quão satisfeitas elas estão em serem professoras e quão 

insatisfeitas, em relação ao cotidiano:  

Quadro 08.  Satisfação em ser professora e o cotidiano do profissional docente. 

 Rubi Esmeralda Safira Jade Pérola Ametista Ágata Cristal 

Satisfação 

em ser 

professora 

Apaixo-

nada 

Encantada. 

Motivada  

Reali-

zada. 

Nobre 

Agente 

transformador. 

Exemplo  

Mudar a 

sociedade. 

Relacionar 

com  seres 

humanos 

Dignidade. 

Transformador de 

realidades. 

Realizador de 

sonhos 

Compro-

metida. 

Dom. 

Objetivo 

Satisfeita 

pelo ofício. 

Amor. 

Dedicação 

Cotidiano 

do 

docente 

Muito 

complexo 

Desvalori-

zado 

Insatis-

feita 

Desestimulada Baixíssimo Mediano para 

baixo 

Muito 

baixo 

Abaixo da 

média 
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Tentando estabelecer um paralelo entre a “identidade autônoma e incerta” e as 

narrativas das professoras, pouco se percebe um entrosamento entre as duas, uma vez a 

formação continuada ser fortemente afetada pelas dificuldades de conciliar tempo e trabalho e 

no quesito financeiro, ser quase impossível dispor de remuneração para investir em 

aperfeiçoamento. Todas as professoras informaram que, nos primeiros anos de docência, 

tiveram cursos de capacitação e treinamentos oferecidos pelo governo, estando aquelas, livres 

de qualquer ônus. Elas sabem da importância que a formação continuada tem em suas vidas e 

o resultado que aquilo traz para a sala de aula.  

Uma vez não dispuserem de condições adequadas para tal, Dubar (2005) considera 

que não é possível a transação subjetiva (eu) direcionar a objetiva (outro), ou seja, o desejo de 

se especializar é contraposto pelas dificuldades em realizar.  Neste caso, segundo aquele 

autor, não existe afinidade com outras pessoas e/ou instituições e, consequentemente, as redes 

de contatos não são intensas. Daí ser mais difícil haver projeções de mudanças nas carreiras, 

permanecendo nas suas profissões, mas sempre aspirando buscar melhorias. Algumas 

declarações ratificam esse posicionamento:  

E o serviço público acaba maltratando a gente de maneira que, ele contribui 

para que a gente tenha que lutar, é uma luta muito grande e temos que 

investir em formação continuada para que possamos não perder o foco, de 

fazer a diferença naquele ambiente, porque tudo caminha para que você se 

torne, cada dia, um professor pior, por conta da própria precarização do 

ensino público. (Professora Esmeralda, entrevista  realizada em 04/10/2016). 

 

O maior problema é que temos que bancar financeiramente as nossas 

especializações e o salário não comporta, pois sou mãe e tenho muitas 

obrigações na minha vida pessoal para saldar. E não há tempo para investir 

em formação continuada, pois as atividades escolares roubam o seu tempo, o 

cansaço toma conta da gente na hora que chego em casa. (Professora Jade, 

entrevista realizada em 11/10/2016). 

 

A maior dificuldade é que temos que bancar financeiramente as nossas 

especializações e não há salário para isto, pois tenho muitas obrigações para 

saldar. E atualmente não há tempo para investir em formação continuada, 

pois as atividades escolares roubam o seu tempo, restando muito cansaço no 

final do dia e, como informei antes, não sobra tempo para leituras.  

(Professora Pérola, entrevista realizada em 18/10/2016). 

 

Fiz alguns cursos em outras instituições e por minha conta. Como eram nas 

férias, direcionei parte do meu salário para um curso na Ufba, por exemplo,   
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o qual achei muito importante, pois enfocava a parte teatral, também. Mas é 

muito caro manter uma regularidade em formação continuada atualmente. 

(Professora Rubi, entrevista realizada em 25/10/2016). 

 

Diante de tais evidências, é possível enquadrar as professoras da instituição, mesmo 

que com uma pequena margem de erro, no perfil “identidade bloqueada”, uma vez haver 

inquietação quanto a permanência na profissão, mas contida por uma série de circunstâncias 

mencionadas anteriormente . Isso denota, mesmo que a contragosto, que há uma continuidade 

no laborar, desejando dias melhores, os quais até então, tem sido muito difíceis. Para Dubar 

(2005), as pesquisas foram realizadas objetivando constituir um enquadramento naqueles 

perfis. Muito mais que aquilo, o autor quis identificar como as formas identitárias 

profissionais são constituídas por meio das relações de trabalho e, sobretudo, como estas 

influenciam as atividades profissionais.  

Percebe-se que, na trajetória da vida das professoras, há muitos desejos de realização, 

alguns até ancorados por possíveis rupturas, como é o caso das professoras Ametista e Rubi, 

as quais almejam, em algum momento da sua profissão, deixar o ensino fundamental e 

trabalhar em universidades públicas ou até buscar outra graduação. Como mencionou a 

professora Ágata, em certos momentos surge dúvida se vale a pena continuar, mas depois 

respira e segue adiante, imaginando que as coisas irão, um dia, melhorar. 

Conforme explica Dubar (2005), a constituição das formas identitárias é decorrente 

das histórias particulares de cada indivíduo, as quais vão se constituindo na interação com o 

outro, ao longo das suas vidas, mas não são deterministas e imutáveis, ao contrário, são 

dinâmicas e podem, com o passar do tempo e das experiências realizadas, alterarem-se. Uma 

mudança nas vidas daquelas professoras pode provocar uma dupla identidade, vindo a 

culminar numa ruptura, transcendendo então, para um perfil libertário, de autonomia, 

realização pessoal e profissional.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das entrevistas e pesquisas do arcabouço teórico, foi possível tecer algumas 

conclusões em relação à identidade do profissional docente no contexto das políticas 

educativas atuais, bem como propor algumas considerações futuras em relação à reconstrução 

de uma nova identidade, considerando a mesma não ser um dado adquirido, ou seja, está 

continuamente forjada dentro da busca de legitimidade e autorealização, e também, sempre 

em transformação, susceptível de mudanças.  

Para tal fim, foi realizada uma investigação baseada nas abordagens qualitativas, junto 

às professoras de um colégio da rede pública estadual, na cidade de Vitória da Conquista, o 

que foi permitido compreender, dentre muitos aspectos, os motivos que levaram à escolha da 

profissão docente; identificar o grau de exigência social e educativo das atribuições diárias 

realizadas; conhecer as condições de trabalho em que se exercem a profissão; analisar de que 

modo a formação inicial e continuada vai de interesse em relação às expectativas e 

necessidades das docentes;  perceber a reação das professoras e as implicações no 

desempenho da multiplicidade de funções; enfim, compreender como a identidade 

profissional é vista num contexto de transformações sociais, políticas e econômicas e como 

essas mudanças têm suscitado rearranjos no papel de ser professor, afetando os sentidos da 

profissionalização docente.    

Coletados os dados transcritos nas entrevistas, pode-se constatar que a identidade 

profissional docente torna-se conturbada a partir do momento em que a mesma se encontra 

envolta de novas atribuições e condições do exercício da profissão, ou seja, quando se produz 

o rompimento do equilíbrio, provocado por diversos fatores, tomando uma dimensão 

preocupante. Neste contexto, os professores constatam que alguns pilares fundamentais do seu 

exercício profissional, a exemplo da autonomia, tornam-se desestabilizados.  

Sendo a escolha da profissão docente determinada por condições interiores e 

exteriores, quase todas as professoras demonstraram que a vocação, aliada às expectativas da 

família, foram fatores determinantes para essa opção. Verifica que a perda da legitimidade 

começa a fazer sentido a partir da manifestação do desejo de mudança, resultado das 

excessivas exigências por parte das novas políticas educativas e da sociedade, onde o 

profissional não se sente motivado nem preparado para desempenhar, com eficácia, aquelas 

imposições.    



91 
 

No que diz respeito às mudanças em geral, estas são apresentadas pelos professores 

como aquilo os quais foram preparados para executar e o que são, de certa maneira, obrigados 

a fazer, longe das suas competências, sem preparo para tal enfrentamento, lançando mão, 

muitas veze, do improviso, para conseguir dar conta de tanta demanda.  Essa necessidade de 

mudanças acabou afetando, sobretudo, a sua identidade profissional, construída com base 

numa função social de transmissão de conhecimentos, conduzindo, muitas vezes, à incerteza 

daquilo que se ensina. Conforme explicita Nóvoa (2000), as más condições no exercício da 

atividade docente leva a uma crise profunda no professorado, que culmina, de forma decisiva, 

no problema da identidade profissional.  

O volume das mudanças ocorridas nos últimos anos, bem como as expectativas em 

relação ao papel dos professores na sociedade moderna, exigem uma nova perspectiva para  

investir na formação inicial e continuada. As mudanças exigem uma renovação metodológica 

e organizativa, no entanto, não são ofertadas as condições necessárias. No que refere à 

formação inicial, esta é criticada por ofertar um currículo pautado, principalmente, em teoria 

em detrimento à prática.  E quanto à formação continuada, a grande dificuldade encontra em 

reter recursos financeiros para custear tal investimento, uma vez os salários serem 

insuficientes e, a maioria dos cursos que são oferecidos, segundo as professoras, deixa muito a 

desejar, pois servem apenas para validação de carga horária.  

Com as transformações no campo educacional, veio uma multiplicidade de funções, as 

quais exigem do professor muito tempo e lhes faltam condições para resposta. Analisando os 

depoimentos das professoras, o autor da pesquisa percebe que são constantemente criticadas 

por não garantirem na escola aquilo que a sociedade não consegue fora dela. Diante deste 

cenário, se angustiam, desmotivam, sofrem pela sobrecarga e a indiferença do sistema. A 

relação que cada docente estabelece consigo mesmo difere dos outros, pois cada uma acaba, 

diante de tanta atribuição, desenvolvendo uma forma peculiar de ministrar as aulas, de 

relacionar com os alunos, de lançar mão de certo conteúdo e de reagir diante do cotidiano da 

escola.  

A relação dos professores com os alunos tem sido sempre pautada, de acordo com os 

esclarecimentos das professoras, em angústia e desmotivação, devido à falta de atenção, de 

não cumprimento das regras, de distração e de maus comportamentos. Consideram ser muito 

complexo conseguir entrar no universo dos adolescentes, ávidos para autoafirmar a sua 

postura na sociedade, trazendo consigo, toda a bravura e, ao mesmo tempo, muita carência e 

insegurança.    
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Diante de tantos constrangimentos que, de uma forma ou outra, culminam em uma 

crise de identidade profissional, questiona-se: Como ocorre o processo de construção da 

identidade do profissional docente dentro do contexto das políticas atuais e como essas 

exigências têm suscitado rearranjos no papel de ser professor?  E como o conceito de 

profissionalização vem sendo definido, diante de tal instabilidade? Neste entendimento, 

Nóvoa (1995, p.72), afirma que é preciso construir uma identidade profissional levando em 

conta  que há de se edificar uma identidade profissional de “dentro para fora”, a partir da 

relação com um saber científico próprio e da solidariedade em torno de interesses comuns.  

Esteve (1999, p.117) acrescenta que, é preciso conceber a escola como um espaço 

educativo onde os professores possam, ao mesmo tempo, trabalhar e aperfeiçoarem-se. O 

sistema de formação continuada deve ser concebido a partir da escola, onde carece de um 

planejamento preventivo, o qual possa atender aos docentes às suas especificidades.  

Nóvoa (1995) defende ser imprescindível que os professores reencontrem novos 

valores que facilitem a construção de uma nova identidade profissional e que permitam 

reduzir as margens de ambiguidade da profissão e precarização, mas é necessário que haja 

uma nova cultura organizacional pautada por critérios, tais como melhores condições de 

trabalho, remuneração, os modos de pensar e desenvolver o ensino, progressão para que, a 

partir daí, os professores possam ser mais autônomos e reflexivos.  

Segundo Dubar (2005), sendo o desenvolvimento pessoal e profissional indissociáveis,   

os docentes, dentro do seu ambiente de trabalho, irão descobrir o que fazer e como construir 

uma nova identidade mas, para tanto, será necessário que haja uma transformação social para 

que os mesmos recomponham a sua imagem. Como pôde ser constatado na pesquisa, a 

identidade bloqueada foi a configuração que mais se adequou à realidade das professoras, 

mesmo considerando que algumas delas manifestavam um desejo de mudança.  A construção 

das quatro configurações identitárias, discutidas por Dubar (2005), está sempre em 

movimento, de tal forma que o profissional estável pode se tornar ameaçador e o instável, se 

tornar valorizado e fixado. Estes movimentos constituem construções sociais que implicam a 

interação entre trajetórias individuais e sistemas de emprego, de trabalho e de formação.  

Nesse contexto, a profissão docente necessita de um processo de profissionalização 

para, a partir daí, deixar fluir uma profissionalidade sem culpa e, consequentemente, uma 

identidade mais clara e definida a qual repercutirá, significativamente, no devir das práticas 

docentes e das atividades diárias existentes no ambiente escolar e educativo. Por ser um 

processo complexo, que envolve a apropriação do sentido da sua história pessoal e 
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profissional, no qual não se transforma sem que haja uma mudança social, política e 

econômica, esse ajuste ainda irá levar muito tempo. Um tempo para refazer identidades, para 

chegar às inovações, para assimilar mudanças. (NÓVOA, 1995, p.16).  

É necessário repensar numa troca de papéis, no tocante a esses novos perfis 

identitários, deixando o professor de ser mero executor de tarefas, resultado de um modelo 

econômico dominante, para se colocar em um novo paradigma, o da profissionalização, onde 

ele assume o papel de autor da própria identidade profissional, forjado através de um contexto 

de próprias vivências e experiências.  
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Apêndice IV  - Entrevista da professora Esmeralda. 

Situação profissional: Professora de escola pública estadual em Vit. Conquista 

Habilitações acadêmicas – Licenciatura em Educação Física / Pós-graduação 

Tempo de serviço - 18 anos 

Trabalha com turmas do ensino fundamental e médio. 

1- Por que você escolheu ser professor?  

Sempre fui muito boa aluna, escolhi por vocação. Cursei Farmácia na UFBA e acabei 

abandonando para fazer o curso de licenciatura, por afinidade. Fiz o curso escondido dos 

meus pais, pois como era excelente aluna em Farmácia, acabei por fazer outro vestibular, pois 

desejava ser professora de Educação Física. 

2- Quais foram as suas expectativas ao decidir ser professor? 

 Escolhi por afinidade. Desde nova, gostava de dar aulas. Dava reforço escolar com 13 anos 

de idade. Dava aulas para os filhos da vizinha. Dava aulas de português para esses alunos que 

tinham dificuldades. A partir daí percebi que essa era a minha vocação. Acreditava que não 

seria mais uma profissional, mas que teria algum lugar ao sol. 

3- Quais são as características que você acredita que todo professor deve ter? 

 Flexibilidade, dinamismo e afetividade. Sem afetividade, a educação torna-se inexistente. 

Estabelecer uma relação pedagógica com respeito e afetividade, sem passar a mão na cabeça 

do aluno, para que o objetivo, que é a aprendizagem do ensino, aconteça.  

4 – Você acredita que possui essas características? Se sim, como as adquiriu? (no curso, 

durante o exercício da profissão, etc...). 

Acho que adquiri essas características ao longo da minha história de vida, com essa relação de 

ensinar a alguém.  

5- Como você vê a vida do professor hoje? 

Muito difícil; extremamente árdua.  A gente lida com uma realidade, com um aluno que tem 

acesso a informação, onde você tem uma necessidade de falar uma linguagem, neste público 

que é instável e fazer com que ele preste atenção em você, em um mundo globalizado, e sem 

falar que eu considero a nossa profissão artesanal (falo isso sempre com os meus colegas de 

trabalho), é uma construção diária e o que é cobrado para a gente na atualidade e que a nossa 

produção seja uma manufatura, um trabalho artesanal, de idas e voltas, de ajustes, de acertos.  
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6– Em que medida você acredita que o curso, no qual você graduou, proporcionou toda a 

formação necessária para se tornar o professor com as características que você tem hoje e 

com essas características que você acredita que todo professor deve ter? 

7- Se não, o que faltou na sua formação? 

Eu não fui formada para atuar com esse aluno. Tive que me aperfeiçoar ao longo da minha 

vida, através da formação continuada. Essa educação continuada para o professor é necessária 

e imprescindível.  

8- Quais foram ou são as principais dificuldades encontradas? Conseguiu superá-las? 

Como? 

Falta de estrutura das escolas. Como professora de educação física, lido com a falta de 

suporte, falta de recurso material, sem falar que a minha profissão passa por uma crise de 

identidade, onde tem sido negado historicamente e a escola tem reforçado essa negação. As 

escolas públicas estão muito aquém do ideal na minha profissão como professora de educação 

física. 

9- Como foram seus primeiros anos, ou meses, de exercício da profissão? 

Acredito que inicialmente eu era melhor do que sou hoje. A gente chega com muito gás, com 

muita vontade de fazer a diferença. E o serviço público acaba maltratando a gente de maneira 

que, ele contribui para que a gente tenha que lutar, é uma luta muito grande e temos que 

investir em formação continuada para que possamos não perder o foco, de fazer a diferença 

naquele ambiente, porque tudo caminha para que você se torne, cada dia, um professor pior, 

por conta da própria precarização do ensino público.   

10 – Quais foram as principais aprendizagens que se tornaram mais significativas durante o 

seu percurso como profissional docente? Como você tem investido em formação continuada? 

O plano de cargo de salários proporciona essa formação continuada, pois a medida que você 

tem esse avanço, incorpora no seu salário esses valores, isso não deixa de ser um incentivo. 

Agora eu acho que as medidas do governo atual acabaram diminuindo esses incentivos, pois 

no governo anterior tinham as certificações, que de certa forma, obrigavam o professor a ter 

uma reciclagem, tendo que estar sempre atuante,  e atualizado na sua área, e isso 

proporcionava um avanço de maneira exponencial, gerando satisfação, mas mesmo assim, 

deixa a desejar , pois trabalho 40 horas no estado e preciso complementar salário em outra 

escola, o que torna muito penoso, contribuindo para a precarização do ensino.  
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11 – Qual é o seu nível de satisfação hoje com relação ao seu trabalho? 

Eu gosto muito do meu serviço, de estar no chão da escola, de estar com os alunos, com os 

colegas de profissão, enfim, mas eu gostaria de ser valorizada enquanto profissional, dentro 

do contexto local e nacional, pois o professor não é um profissional valorizado. 

12 – A escola, nos últimos anos, tem recebido muita influência, seja através do laboratório de 

informática, seja através dos alunos, das novidades do mundo contemporâneo, a exemplo de 

novas tecnologias. Como você lida com esse novo aparato de comunicação presente no 

cotidiano da sua escola? Existe alguma dificuldade em integrá-las às disciplinas do 

currículo? 

A gente precisa estar extremamente atualizada e, às vezes, não é possível essa atualização em 

relação às notícias mais recentes. Com essa rotina de trabalho de 60 horas a gente se sente 

impotente. O laboratório de informática é razoável, mas faltam equipamentos para atender a 

demanda de docentes e o que tem é subutilizado. Há uma certa burocracia para a sua 

funcionalidade. Quando podemos dar aula utilizando esses recursos de multimídia, a aula fica 

mais produtiva e os alunos participam mais. Às vezes,  a agilidade no manuseio das máquinas 

pelos alunos causa uma certa frustração por parte do docente em acompanhar .  

13 – Quais são as suas pretensões profissionais em médio prazo? Você pretende continuar 

exercendo a profissão docente? Se não, o que pretende fazer? Se mudar de profissão, 

pretende continuar na mesma área ou quer mudar? 

Pretende continuar na profissão. Pretende concluir o mestrado e fazer doutorado.  Não 

pretende parar. 

14 – Como é sua relação com os outros professores (colegas de trabalho)? E com a 

coordenação, supervisão e direção escolar? E com os pais dos alunos? E com os alunos? 

A relação com os colegas de trabalho é boa, consegue separar bem. Isso é relevante na 

profissão, no trabalho, no mundo como um todo. É muito importante conseguir conviver com 

pessoas diferentes, com os alunos, os pais, bem como supervisão escolar. Com relação à 

direção,  acaba tendo uma certa dificuldade por causa dos trâmites burocráticos que existem 

no serviço público. Essa troca com os pais dos alunos é muito necessária, pois o discente é um 

ser diferente, ou seja,  na escola é um perfil, em casa outro.  
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15 – Considerando que a sala de aula contém uma diversidade de sujeitos e de interesses, de 

que maneira você desenvolve suas aulas para atender a todos os estudantes em suas 

especificidades? 

Tentando respeitar essas diferenças. Como eu trabalho com educação física, procuro adotar 

tipos de jogos, para tentar minimizar as diferenças e considerar as habilidades. Jogos simples, 

utilizando o princípio cooperativo. Independente das diferenças de gênero, de condições 

sociais, a gente consegue trabalhar com o aluno de maneira total. Mas alguns professores 

acabam valorizando a habilidade motora em detrimento daquele que não possui aquela 

habilidade, ou seja, só joga quem sabe e aquele que não possui agilidade, fica de fora. No meu 

caso, adoto estratégia diferente para que todos participem da atividade.  

16 – Nas últimas décadas, tem se observado que as escolas têm absorvido novas atribuições, 

as quais os professores não estavam acostumados, a exemplo dos processos de 

descentralização de gestão da escola, gestão democrática, participação de outros sujeitos, a 

exemplo do colegiado escolar. Neste sentido, como você se reage, frente a essas novas 

atitudes exigidas, as quais, o profissional docente tem incorporado ao seu cotidiano de sala 

de aula e nos outros espaços da escola? 

 O professor precisa ser essa pessoa polivalente, buscando inclusive cativar a simpatia do 

aluno, pois caso contrário, haverá uma migração desse público para outros espaços, 

provocando excedência de professores, com a diminuição de alunos nas escolas. É 

desafiadora essa nova postura. A nossa profissão hoje tem que dar conta de muita demanda, 

dificultando investir na formação continuada. O professor possui muitas atribuições na escola, 

acaba sendo o pai do aluno, o psicólogo do mesmo. A escola não oferece nenhum tipo de 

suporte. Isso acaba encurtando o tempo de aula, é a parte mais sofrida.  

17 – O que você acha que a sociedade espera do trabalho do professor? Como a sociedade vê 

a profissão docente? Como você se sente frente a essas falas e discursos sobre o professor e a 

profissão docente? 

 A sociedade espera que o professor dê conta da demanda, mas é impossível atender a essa 

solicitação. Percebo que a sociedade vê que  o professor está desvalorizado. A família tem 

uma grande culpa, onde o pai é ausente, a mãe, muitas vezes,  está no mercado de trabalho. E 

o professor não pode suprir essa carência. E acabam transferindo esse papel para o professor. 

Há um efeito em cadeia, pois também o Estado não supre as carências das famílias, e o 

professor tem que dar conta de tudo isso.  Fazendo uma enquete com os alunos do terceiro 
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ano, os mesmos dizem que preferem o bacharelado à licenciatura. A imagem do professor está 

muito desgastada, o status tem sido muito rebaixado, a questão salarial é um dos fatores que 

não exercem atrativos para os futuros profissionais. Ela acredita que, no futuro, da maneira 

que o desinteresse se evidencia, não haverá professores no mercado.  

18 – Muito se tem visto que a profissão docente é entendida como uma atividade extra, 

exercida por uma pessoa que já possui outra profissão. Neste sentido, como você compreende 

a figura do professor como um profissional? Comente sobre isto. 

Eu não consigo ver esse profissional  como alguém que faz bico para compor salário.  Pela 

minha experiência, eu sou professora em tempo integral, que tenho que dar conta da minha 

demanda, mesmo estando em outra instituição, para poder compor o meu salário, sempre 

sendo profissional docente. 

19 -  Resuma em algumas palavras o que é ser professor para você. 

É ser uma pessoal encantada, a qual tem que estar empenhada em encantar o aluno, pois caso 

o professor não seja deste jeito, ele sofre, porque é uma relação extremamente interpessoal. A 

gente é sugado em sala de aula, perdendo energia  metafísica, saindo da sala exaurido, lidando 

com mais de  30 pessoas te ouvindo.  Você precisa motivar esse pessoal, mesmo que todos 

não estejam te ouvindo. Deve haver troca, metodologia, interação, relação interpessoal.  Isso é 

que faz a diferença em ser professor.  

20 – Há mais alguma informação que não foi mencionada e que você gostaria de 

acrescentar? 

É uma pena que os jovens não querem ser professores. Nem é por questão salarial, pois eles 

não sabem bem sobre isso. Acredito que o status é o maior fator. A sociedade não dignifica a 

função do professor, acredito que é a maior culpada em disseminar a ideia de sucateamento da 

profissão. 

 

 


