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RESUMO 

      

     Este estudo teve por objetivo analisar como o ser-professor se narra e interpreta-

se como sujeito na profissão, tendo em vista compreender de que maneira esse 

profissional constrói a identidade pessoal/profissional, sendo capaz de afirmar-se ou 

negar-se como sujeito dentro do sistema-escola? Trata-se de uma pesquisa 

realizada com educadores de 1º e 2º ano do ciclo I e II do Ensino Fundamental da 

Rede Pública de São Bernardo do Campo e Mestrandos em Educação. Optou-se por 

entrevistar seis educadores, de diferentes áreas de ensino, tornando-os autores 

desta pesquisa. A abordagem metodológica de cunho qualitativo foi utilizadas 

priorizando a narrativa dos educadores. Para esta metodologia recorreu-se às 

contribuições de Maria Isabel Cunha; Lüdke; André; Connelly e Clandini que 

explicitam sobre a importância de trabalhar com essa metodologia na perspectiva de 

interpretar e compreender a construção da identidade docente, sobretudo, na linha 

Formação de Educadores. A temática formação docente e construção da identidade 

foi trazida à luz dos estudos de Pimenta; Brzezinski; Freire; Vianna; Lane; Sung; 

Nóvoa; Ciampa, entre outros. No âmbito da análise, foram priorizadas algumas 

categorias ao longo desta temática: razões que levaram à escolha da profissão; 

percepções que o professor tem de sujeito na profissão; condições de �ser e estar na 

profissão�; sistema e construção da identidade: condições de se sujeitar para se 

auto-afirmar como sujeito profissional. No trato destas categorias e, ao longo desta 

pesquisa, foram consideradas as percepções dos professores, como sendo 

elementos valiosos para identificar da construção de identidade docente. Estas 

considerações fundam-se no aporte teórico-metodológico que apresentam grandes 

contribuições referentes à temática. A partir daí, são estabelecidas relações entre 

Psicologia Social e Sociologia que possibilitam identificar nas narrativas dos 

educadores uma insatisfação perante o sistema. Alguns professores partem do 

próprio sentimento ao narrar todo desconforto que as instituições propiciam-lhes; 

outros enfatizam de modo objetivo seu cotidiano, contornando e explicitando 

diferenças na condição de �ser estar na profissão�. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to analyze how the teacher-being narrates and 

interprets himself/herself as subject in the profession, bearing in mind to comprehend 

in which way this professional constructs the personal/professional identity, being 

capable of assuring and of negating himself/herself as a subject inside the school-

system. It is a research performed with educators from the first and from the sixth 

grade of Elementary school from the Public network in São Bernardo do Campo and 

taking a Master�s degree in Education. It was opted to interview six educators, from 

different teaching areas, turning them into authors of this research. The qualitative 

methodological approach was used prioritizing the educator narrative. To fulfill this 

methodology the contributions of Maria Isabel Cunga, Ludke and André; Connelly 

and Clandini were necessary in order to explain the importance of working with this 

methodology in the perspective of interpreting and comprehending the building of the 

teaching identity, mainly, in the line of Educators Formation. The educators formation 

theme and the identity construction was brought to the light of the studies from 

Pimenta; Brzezinski; Freire; Vianna; Sung; Nóvoa; Ciampa among others. In the 

analysis scope, some categories throughout this theme were privileged: reasons that 

drove to the profession choice; perceptions that the teacher has as subject in the 

profession; conditions of �being a teacher temporarily or being a teacher for life�; 

building of an identity: conditions of subjecting himself/herself to self-assure as a 

professional subject. While dealing with these categories and, throughout the 

research; the perceptions of the teachers were considered as being valuable 

elements to identify the construction of the teaching identity. These considerations 

are based on the methodological � theoretic support that has great contributions to 

the theme. From this, relations between Social Psychology and Sociology that enable 

to identify in the educators narrative one lack of satisfaction towards the system. 

Some teachers go from the own feeling while narrating all discomfort that the 

institutions proportionate them; others emphasize in an objective way their daily life, 

outlining and explaining differences in the condition of �being a teacher temporarily or 

being a teacher for life�. 

Keywords: 1. Teaching formation;  2. Identity and Subject; Teacher � being: building 

of identity in an auto-formative process.                  
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APRESENTAÇÃO 

 

 
�A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é 

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

de construção de maneira de ser e estar na profissão. Por isso, é mais 

adequado falar em processo identitário, realçando a mescla dinâmica 

que caracteriza a maneira como cada um se sente e se diz professor� 
(Nóvoa, 1992, p. 16) 

      

 

     

     Por considerar que cada um se sente e se diz professor apoiado em sua 

percepção, quando se narra como sujeito na profissão, utilizo a epigrafe de Nóvoa 

(1992), por identificar a dinâmica na construção da identidade pessoal e profissional 

dos educadores. Considerando a dinâmica desse processo, vou compreendendo e 

estabelecendo relações entre passado e presente apoiada nas narrativas dos 

professores.      

     A relação que estabeleço com o outro (professores) caracteriza a dinâmica de 

minha própria construção pessoal e profissional. Desta maneira, durante alguns 

anos e em distintas instituições escolares, pesquisando como professora e 

mestranda, envolvida e preocupada com questões da educação e com a formação 

de educadores, observo que a construção da identidade não é um processo inerte, 

estagnado; no entanto, vai sendo modelada, conforme as influências do meio em 

que vive cada profissional da educação. 

     Assim, meu inicio profissional na docência, a partir de 1996 a 2006, Magistério, 

Pedagogia, Latu Senso em Supervisão e Mestrado em Educação, tenho verificado 

na literatura na qual me fundamento, o que diz respeito à construção da identidade 

dos professores, pois antes de produzi-la, eles a reproduzem com traços tradicionais 

e conservadores no âmbito da formação pessoal e profissional.  

     Mas faço uma ressalva, existem várias razões para esta formação estar sendo 

construída dessa maneira, como a experiência, a escolha da profissão, a formação 

pessoal e profissional, os contextos: escolar, familiar, histórico e social, nos quais os 
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professores estão inseridos, espaços que fazem parte da trajetória formativa de cada 

ser-professor.  

     Esclareço, também, que a construção dessa identidade seja considerada como 

um primeiro passo de crescimento pessoal e que sustenta as ações dos educadores 

em seu cotidiano profissional, aspectos que considero essenciais para compreender 

de que modo é construída a identidade docente.   

     Assim, é pertinente resgatar a construção da identidade do professor a partir das 

décadas de 1980 e 1990.  Isto porque vem sendo observando que este contexto foi 

nomeado em um primeiro momento, como �décadas perdidas� de acordo com 

Hilsdorf (2003); e �década da educação�, como explicita Freitas (1999-2002). 

     Para estas autoras, estas décadas ganharam destaque no que diz respeito à 

transformação da sociedade e formação docente, o que nos faz perceber que isso 

se refletiu em uma nova maneira de pensar a construção da identidade profissional 

docente nas perspectivas de análise, a Psicologia Social e a Sociologia.      

     Desde então, os professores passaram a ser os protagonistas em relação à sua 

formação, momentos que retornavam à instituição acadêmica, garantindo a busca de 

uma valorização profissional, ou seja, ora o reconhecimento da profissão, ora a 

desvalorização desses profissionais. Outro enfoque foi compreender que se sabe 

pouco sobre de nossa história, conforme acentua Arroyo (2000, p.28-29), �nos 

cursos normais, de licenciatura e pedagogia nos contaram quanto fomos e quanto 

não fomos�. Sendo assim, �o que somos� O autor chama atenção a respeito dessas 

afirmações, pois, para ele �somos a imagem que fazem de nosso papel social, não o 

que teimamos ser�. 

     Conforme Arroyo, compreendo que a imagem do professor foi sendo construída 

de acordo com a imagem social e histórica de cada contexto e as diferenças destas 

imagens estão acentuadas no modo de cada professor exercer sua atividade no 

âmbito profissional, ou seja, sua experiência está repleta de significado e que ele vai 

construindo de acordo com sua formação pessoal e profissional.    

      Fica explicito que me preocupo com a figura do professor, mais especificamente, 

como vai sendo a construção dessa identidade na perspectiva de reconhecer as 

influências sofridas em sua trajetória de vida.     

     Antecipo que, ao discutir a construção da identidade docente, reconheço que se 

trata de um �lugar de lutas e conflitos�, �a maneira de ser e estar na profissão�, como 

prefere Nóvoa (1992, p.15-16). Então, assumo e focalizo quais percepções estes 
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profissionais têm quando se narram, como sujeitos na profissão, buscando uma 

escuta atenta e reflexiva.    

     Quero destacar que o objetivo desta temática foi compreender e interpretar o ser-

professor, o ponto de partida e chegada a que se propõe esta dissertação. Assim, 

pela narrativa dos professores, procurei identificar se estes profissionais são 

capazes de afirmar ou negar-se ao cumprir seu papel social dentro do sistema-

escola e de que maneira ocorre essa dinâmica.  

     Na tentativa de verificar as narrativas dos profissionais da educação, tinha a 

impressão que, os professores não têm se afirmado em uma perspectiva de 

transformação, isso de certa forma intrigava-me no que se refere sobre a formação 

docente, pois identificava que, durante a construção dessa identidade, emergiam 

aspectos que deveriam ser interpretados, como: contradições, possibilidades de 

mudanças, razões na escolha da profissão, influências na escolha da carreira 

profissional, diferenças e semelhanças, entre outros aspectos.  

     Ao entender que a concepção da formação docente pode ser articulada na 

perspectiva da Psicologia Social e Sociologia a fim de verificar o que é �ser e estar 

na profissão�.  

     Desse modo, pretendo apresentar e interpretar a construção da identidade, 

considerando os elementos em relação à subjetividade humana e que esta não seja 

apenas abordada nos aspectos da �racionalidade objetiva�, como foi considerada 

pela ciência no passado e que assumiu uma proposta reducionista de ser humano, 

mas, explicitar a necessidade e a importância da narrativa dos educadores, como 

um elemento de suma relevância na construção da identidade docente, com o 

propósito de compreender o processo autoformativo.      
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�E vendo o homem com os olhos abertos, como tudo passa... Só nós vivemos como 

se não passaremos (...) Todos vamos embarcados na mesma nau, que é a vida, e 

todos navegamos com o mesmo vento, que é o tempo; e assim como na nau 

governam o leme, outros mareiam as velas; uns vigiam, outros dormem; uns 

passeiam, outros estão assentados; (...) outros nenhuma coisa fazem e todos 

igualmente caminham ao mesmo porto; (...) Se o sol que sempre é o mesmo, todos 

os dias tem um novo nascimento e um novo acaso, quanto mais o homem por sua 

natural inconstância tão mudável quer nenhum é hoje o que foi ontem, nem há de 

ser amanhã o que é hoje!�. (VIEIRA, 1669). 
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INTRODUÇÃO: SER-PROFESSOR É APRENDER A NAVEGAR...
1
   

 

      

     Este estudo levou-me a focalizar o processo de repensar minha trajetória 

formativa, escolas por onde passei, apresentações em congressos científicos, 

cursos, palestras, pesquisa fora do País, Portugal e Espanha, vida acadêmica, 

espaços que considero essenciais no âmbito da formação pessoal e profissional.  

     Entendo que ser-professora de Educação, hoje, é considerar e elaborar sob meu 

olhar o que é constituir-se como ator social. Nesse sentido, procuro interpretar esses 

espaços, como fontes de possibilidade de crescimento e fortalecimento na 

construção de minha própria identidade pessoal e profissional.  

     Tenho nítido que este processo de desenvolvimento pessoal e intelectual está 

baseado nas relações históricas, sociais, culturais e formativas das quais faço parte 

como educadora. Locais que priorizo e vou construindo-me como ser humano, 

agindo, interagindo, reinventando e compreendendo a necessidade de interpretar o 

processo formativo, assim como aprender a �navegar� como um ser inacabado, 

aberto para mudanças, um ser político, histórico, ético, pois identifico isso nas 

relações que estabeleço com outros seres humanos em diferentes contextos sociais. 

     Deste modo, verifico que o ser-professor precisa aprender a navegar na 

perspectiva de estabelecer a construção e transformação de sua identidade, 

afirmando-se em sua condição profissional e esse processo faz parte desse 

aprendizado em ser e estar sendo professor.   

     Nesta perspectiva, acredito que os educadores passam por um processo de 

socialização secundária ao vivenciar vários papéis sociais que fazem com que 

                                                
1 Ser-professor é aprender a navegar, ou seja, é ser como um grande navegador, pois considero a 
construção dessa identidade mais como um espaço de lutas e conflitos do que de pouso. Já 

mencionava um grande navegador Guimarães Rosa (1980). Falar de identidade do ser-professor é 

uma travessia longa e complexa, ou melhor, requer habilidade do navegador. Por esses mares já 

existem bastante navegadores, mas nem por isso dominados e dominadores em suas prementes, 
questões sobre como vem sendo construída a identidade pessoal e profissional do professor. Como 

Nóvoa (1992, p.16) prefere dizer à maneira que cada um se sente e se diz professor, realçando a 

mescla dinâmica nesse processo como movimento, como crescimento pessoal e profissional. 

Interpretando que não dá para separar o eu pessoal do profissional, segundo o referido autor. Espero 
que isso possa justificar a escolha desta temática de forma profícua, pois interpretar o ser-professor é 

aprender a navegar, assim como fazem inúmeros navegantes quando escolhem um percurso a 

seguir.  
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estabeleçam semelhanças entre eles mesmos. Isto é perceptível, conforme verifico a 

trajetória pessoal e profissional de cada educador. Entretanto, existem diferenças 

que permitem que o ser-professor assuma um papel com maior autonomia em 

relação aos modelos oferecidos pelo sistema-escola.  

     Compreendo que inúmeros sistemas fazem parte de nossa construção pessoal e 

profissional, assim, vamos re-fazendo nossas ações, elaborando nossos 

pensamentos, refletindo sobre nossas experiências pessoais e profissionais no 

âmbito de cada sistema, construindo-nos e aprendendo a aprender e aprender a ser-

professor com e na história, ou seja, construindo novas histórias.   

     Então, cabe questionar como acentuar papéis de outros e de si mesmo na 

construção/reconstrução de sua identidade? Para responder esta indagação, 

acredito na construção da identidade de cada professor. Assim, como a capacidade 

de exercer essa autonomia depende da maneira como cada um exerce sua 

atividade profissional, mas, isso pode estar relacionado diretamente com aquilo que 

fomos e somos, ou melhor, aquilo que nos tornamos como profissionais da 

educação de acordo com a explicitação de Josso (1988, p. 41) em seu texto �Da 

formação do sujeito... ao sujeito da formação� Assim, a autora questiona �como me 

tornei no que sou?�.  

     Responder esta questão não é uma tarefa fácil, mas é preciso ir elaborando 

nossa maneira de ser-professor com base na concepção que cada um tem em ser e 

se fazer profissional da educação.  

     De acordo com a minha compreensão, refiro-me que muitos professores mantêm-

se estagnados em suas ações, mas outros se sentem incomodados com sua 

postura, justamente aquela que assumem ao exercer sua atividade e que, muitas 

vezes, não têm consciência de seus comportamentos dos quais receberam fortes 

influências e que vão modelando suas identidades, afirmando e negando sua 

condição de educador.  

     Desse modo, é preciso reconhecer como vai sendo construída essa identidade, 

pois considero a na perspectiva do processo de �metamorfose� que significa 

transformação, assim como estabelecer representações genéricas dos papéis 

estabelecidos por outros sujeitos e de si próprio. Este é o processo de 

individualização que leva a constituição da chamada �identidade do eu ou 

autônoma�, como prefere Ciampa (2003, p.3). Isso é perceptível ao identificar nas 

narrativas dos professores, porque cada um elabora e interpretar sua maneira de 
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�ser e estar na profissão�, de acordo com as pistas que Nóvoa (1992, p. 15) nos 

oferece e discuto esta temática. 

     Gostaria de explicitar em minha interpretação o que vem a ser o conceito de ser-

professor apoiada naquilo que acredito e conforme a literatura revista neste estudo. 

Ao longo da trajetória formativa, o professor vai tecendo essa formação, seja no 

âmbito pessoal ou profissional e vai abrindo caminhos em busca de novas 

possibilidades, questionando, promovendo rupturas diante de suas relações, 

históricas, sociais e pessoais.  

     Mas, ao mesmo tempo, fui identificando que esse ser-professor interioriza e 

constrói sua identidade ao se deparar com uma nova realidade em seu contexto 

profissional, isto é, um ser limitado em seu modo de ser no âmbito pessoal e 

profissional, de acordo com as relações que faz com o mundo, com as pessoas, nas 

instituições, na academia e isso de uma certa forma vai modelando a construção da 

identidade, �nos diferenciando e nos igualando conforme os vários grupos sociais 

que existem objetivamente (suas famílias, suas histórias, suas tradições, suas 

normas, seus interesses na escolha da profissão), cujo espaço fazemos parte� e 

vamos nos construindo como sujeitos sociais como prefere dizer Ciampa (2004, p. 

63-64). 

     Compreendo, conforme cita Ciampa que um grupo pode existir objetivamente; no 

entanto, os componentes desse grupo podem não se identificar com seus membros 

nem tampouco se reconheçam reciprocamente.  De acordo com o autor, não se 

pode dizer apenas que a identidade é �constituída por um grupo�, pois nos tornaria 

um sujeito imutável, idêntico a si-mesmo, ou seja, por conta dos substantivos que 

nos dão, por exemplo, (�sou brasileiro, sou homem, brasilidade, masculinidade, 

etc�). 

     Segundo Freire (1980, p.30), também, entendo que o ser humano é de 

intervenção, um ser de ruptura, se fazendo na história, construindo a história. 

Interpreto com este autor que nossa vocação é, �(...) SER MAIS em relação a SER 

MENOS (...) Mas que cedo ou tarde este ser-professor vai lutar contra quem os fez 

menos�. Um ser de humanização, mas também um ser de desumanização, um ser 

inconcluso e inacabado, um movimento de busca do SER Mais. Um ser capaz de 

denunciar a realidade desumanizante, isso é a concretização de Ser mais. Ainda 

com Freire, �para ser tem que estar sendo� (1987, p. 73). 
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     Para compreender a concepção de ser humano, priorizo um ser de afirmação, de 

desejo de justiça e liberdade, buscando a humanização durante a construção de sua 

história. Isso se faz na relação humana, a fim de constituir sua identidade pessoal e 

profissional. Portanto, o professor é um ser capaz de lutar por aquilo que acredita, 

não é um ser limitado, mas, que questiona, rebela-se, transgride ao exercer seu 

papel social, mesmo que tenha, por alguns momentos, negar a construção de sua 

identidade durante sua trajetória de vida. Esse ser-professor que evidencio nesta 

temática, como sendo um ser de diálogo, de existência para que possa dialogar com 

o mundo e com ele mesmo, de acordo com sua experiência formativa e isso só tem 

significado quando ele é capaz de mudar seu comportamento, fazendo-se mais 

humano e humanizando suas ações, o seu ser.   

     Para discutir o conceito de ser-professor, trago as contribuições de Ciampa 

(2004, p. 71-72): �o ser é de existência e não limitado no seu vir-a-ser por um fim 

preestabelecido, mas na condição de questionar toda e qualquer concepção 

fatalista, mecanicista, de um destino inexorável�. 

     Quero destacar que Ciampa chama atenção que este ser não está posto, mas é 

um ser que passa por um processo de construção, ou seja, um ser sujeito que 

participa do processo de transformação da história, da sociedade, do mundo do qual 

ele faz parte.     

     Ser-professor como ator social da história, pois baseando-se no grau de 

autonomia2 configura-se a iniciativa para afirmar-se como profissional em sua 

trajetória pessoal e profissional. Um ser determinado e determinante, como prefere 

Lane (2004) quando explicita que:  

 
 

O indivíduo sujeito da história é constituído de suas relações sociais e 

é, ao mesmo tempo, passivo e ativo (determinado e determinante). Ser 
mais ou menos atuante como sujeito da história depende do grau de 

autonomia e de iniciativa que ele alcança. Assim ele é história na 

medida em que se insere e se define no conjunto de suas relações 

sociais, desempenhando atividades transformadoras quando 
estabelece as relações (LANE, 2004, p.40). 

                                                
2 Morin enfatiza que a autonomia do sujeito não pode ser absoluta, emancipada de qualquer 

dependência, mas que depende de seu meio ambiente, seja ele biológico, cultural ou social. Desta 

maneira, um sujeito, para salvaguardar sua autonomia, trabalha, despende energia, e deve, 
obviamente, abastecer-se de energia em seu meio, do qual depende. Os seres culturais e sociais, 
pois só podemos ser autônomos a partir de uma dependência original em relação à cultura, a uma 

língua, a um saber original. A autonomia não é vista em termos absolutos, mas em termos relacionais 
e relativos de acordo com o autor explicita.  
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    Para Lane (2004), podemos analisar como o ser-professor constrói/reconstrói sua 

identidade, de forma ativa e passiva ao se narrar como profissional. Deste modo, o 

professor afirma e nega a construção dessa identidade ao exercer sua profissão, 

porém percebo que este processo possa estar relacionado com a maneira que ele 

se diz ser-professor ou a forma de se autoproteger na trajetória de construção.    

     A escolha da profissão, influências pessoais, familiares, religiosas, isso para 

identificar elementos à luz das contribuições teóricas que serviram de subsídios para 

compreender de que maneira o professor vai construindo esta identidade. Procuro 

focalizar a narrativa dos professores, assim como suas expectativas, sentimentos e 

experiências vividas no âmbito do sistema-escolar. 

     Em função da escolha desta temática, assumo os fundamentos teóricos 

metodológicos, evidenciando a narrativa dos educadores como abordagem 

metodológica da pesquisa e apresento os seguintes procedimentos. 

     No primeiro momento, usei a entrevista semi-estruturada para coletar os dados 

da pesquisa. Esta etapa justifica-se pela opção metodológica que embasou o 

estudo, tendo como alvo professores da rede pública do ensino.   

     Inicialmente, a definição do número de professores (seis) surgiu, de um 

entendimento relativo ao tempo para realizar o estudo em consonância com as 

análises possíveis e desejáveis apoiadas na natureza deste trabalho. 

     Em função disso, tomei alguns cuidados na escolha de meus informantes, já que 

evitei privilegiar profissionais com os quais me identificava e que os escolhidos como 

sujeitos participantes pudessem contribuir de maneira profícua para esta 

investigação, com a possibilidade de se narrar na profissão.  

     Além das entrevistas, fiz uma análise dos dados e informações obtidos no 

período em que me encontrava em um grupo de pesquisa na Universidade 

Metodista de São Paulo (UMESP)
3.  Assim como minha experiência de entrevistar 

professores em Portugal, também, quando permaneci em uma Escola Pública do 

                                                
3 Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Formação de Educadores. Coordenado pela profª. Dra. 

Marília Claret Geraes Duran, coordenadora do Mestrado em Educação da Universidade, utilizamos a 

abordagem metodológica de Pesquisa com � Histórias de vida de educadores e suas relações com a 

educação não-formal, que tinha por objetivo identificar os motivos que os levam a atuar nesta área da 

educação, a fim de verificar como constroem os saberes necessários à sua atuação, descobrir as 

dificuldades e os desafios que enfrentam para, a partir daí, proceder-se ao aperfeiçoamento do 

processo formativo dos educadores. Pesquisa apresentada no congresso científico: VI Encontro de 
Pesquisa em Educação da Região Sudeste Rio de Janeiro: Tema �Processo formativo em narrativas 

de educadores no campo da educação não escolar� (2004); 
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Norte da Espanha, mais especificamente na cidade de Santander,4 onde colhi as 

narrativas dos professores naquele contexto profissional.  

     Diante do novo cenário, iniciei um processo de reflexão, uma nova cultura, novo 

contraste baseado nas entrevistas realizadas com os educadores espanhóis e 

portugueses. Esta experiência propiciou-me um novo olhar baseado na realidade 

deles, mas que não era a nossa.  

     Não se trata de tecer comparações entre professores brasileiros, espanhóis e 

portugueses, mas ouvi-los foi uma experiência significativa. Desta maneira, 

considerando�os dignos de serem mencionados em outros estudos posteriores.   

     Ao assumir a narrativa, definidos os professores que fizeram parte da 

investigação, delimitando os instrumentos na coleta de dados, tenho a intenção de 

situar a discussão teórica considerando aspectos referentes à formação docente a 

partir de 1980 e 1990. Justifico a escolha destas décadas, a maioria de meus 

entrevistados formou-se nesse contexto, assim, com possibilidade de identificar as 

influências marcadas na construção dessa identidade profissional.  

     Esta discussão deve ser retomada para resgatar os elementos constituintes ao 

longo dessas décadas. Centrar-me em um diálogo com o aporte teórico-

metodológico que trouxe contribuições na perspectiva de interpretar a construção da 

identidade dos professores nos dias de hoje.      

     Para tanto, procuro analisar as narrativas dos educadores, isso porque minha 

trajetória profissional fez com que percebesse que os professores posicionavam-se 

de dois modos, de forma ativa e passiva, em determinadas situações vivenciadas no 

contexto profissional.   

     Evidenciava um sentimento de �mal-estar docente�5 ou  uma �crise� que afeta a 

construção da identidade do professor no âmbito profissional, ficando explicito o 

desconforto, angústia e desmotivação em relação a seu atuar docente. O que me 

deixava profundamente incomodada durante meu atuar na profissão, não conseguia 

identificar os motivos dessa crise, entendendo que esse processo possa ser um 

elemento importante e necessário na perspectiva de interpretar a construção de uma 

                                                
4 Escola Pública: C.P.Cisneros de Santander em Cantrabria, no Norte da Espanha.   
 
5 Kullok explicita que: idéia apresentada por Gómez (apud Nóvoa, 1995) é que classifica o mal-estar 
docente como aquele que se apresenta na seqüência: 

profissional/frustrações/desânimo/descrença/ceticismo/fechamento à mudança e às possibilidades de 

inovação, tornando-se um círculo vicioso.  
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identidade atribuída e construída, ou seja, as diferenças entre esses dois pólos 

fizeram-me verificar nas narrativas dos educadores de que maneira ocorre esse 

processo.  

     Com Ciampa (2004, p. 68-69), compreendo que a identidade atribuída é o mesmo 

que dizer: �eu existo como negação de mim-mesmo, isso me dá uma identidade que 

me nega naquilo que sou sem estar-sendo�. Explicitando de outra maneira, 

considero que a atribuição de uma identidade está relacionada ao nome que nos 

deram, o número da carteira de identidade, ou seja, das representações que 

fazemos e o que nos diferencia de determinado grupo social, da história e da cultura. 

São dessas representações em um tríplice sentido, de acordo com as pistas que 

Ciampa (2004) nos oferece para que se possa entender a construção de uma 

identidade atribuída e construída, o autor nos esclarece que:   

 
 
 
 Eu represento enquanto estou sendo o representante de mim (com 
uma identidade pressuposta e dada fantasmagoricamente como 
sempre idêntica); eu represento, em conseqüência, enquanto 

desempenho papéis (decorrentes de minhas posições) ocultando 

outras partes de mim não contidas na minha identidade pressuposta e 

re-posta (caso contrário eu não sou representante de mim); eu 

represento, finalmente, enquanto reponho no presente o que tenho 
sido, enquanto reitero a apresentação de mim -re-reapresentado como 
o que estou sendo-dado o caráter formalmente atemporal, encobrindo 

o verdadeiro caráter substancialmente temporal de minha identidade 
(como uma sucessão do que estou sendo, como devir). (CIAMPA, 

2004, p. 69). 
     

      

     Entendo com Ciampa que o indivíduo tem suas características peculiares, assim, 

como não existem organismos idênticos, mas considero as inúmeras representações 

que exerce para se afirmar no mundo e ser representante de seu próprio ser real, ou 

seja, o ser implica o desenvolvimento concreto de ser, isso quer dizer a construção 

de uma identidade construída que nos oferece, como parte dessa construção de ser 

humano.  

     Para o referido autor, a identidade construída no âmbito da totalidade, de nossa 

humanidade, dos valores que construo nas representações que faço de mim e do 

outro. Relações que estabeleço de acordo com nossos papéis sócio-históricos, ou 

seja, a concepção da identidade como permanência, como estabilidade; mais que 
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uma simples concepção abstrata. Para Ciampa (2004, p. 74), �é sermos o um e um 

outro, para que cheguemos a ser Um, numa infindável transformação�.  

     Ciampa (1987, p.130) explicita que �somos levados a ver a identidade como um 

traço estático, definidor do ser. O indivíduo aparece isolado, sua identidade como 

algo imediato, imutável�. Neste sentido, sob a ótica da psicologia social definida pelo 

auto.   

     Nesta introdução, interpreto também o termo crise, por considerá-lo repleto de 

significado na construção da identidade, um estado de purificação do ser-professor, 

ou seja, de limpeza, o encontro da pessoa com o self, aproximação do ser com o 

outro ao estabelecer uma relação mais humana.  

     Vianna (1999, p. 14-15) também me forneceu algumas pistas quando identifica 

que a crise pode estar relacionada à ausência da construção de um nós. (...) 

constituição de nós, professores�. A autora considera a crise pautada nas ações 

coletivas do professorado e associa a mesma como a mutação no engajamento da 

classe, mas explicita a indicação de mudanças para um novo agir coletivo por parte 

dos docentes, ou seja, a crise apresenta novos contornos para a sociedade 

contemporânea. Por que não acrescentar como se dá essa processo de construção?  

     Entendo que a crise pode ser considerada como catástrofe para muitas pessoas, 

mas cabe ressaltar que por meio dela as pessoas transformam-se com base em 

uma identidade atribuída à construção de uma identidade construída no âmbito 

pessoal e profissional.    

     Boff (2002, p.23-24) revelou-me a fertilidade na interpretação da palavra crise, 

pois enfatiza que a raiz do termo crise vem do verbo grego Krinein que significa 

�limpar�, �decidir�, �posicionar�.  Assim, com base nesse entendimento, que o 

professor diz de si mesmo e do outro, passo a considerar o processo dialético de 

seu dizer, que vai constituindo/reconstruindo sua identidade pessoal e profissional 

no âmbito do processo auto-formativo.        

     Ao ouvir o discurso do professor, há possibilidade de fazer um diálogo baseando-

me em sua narrativa individual, mas priorizei identificar a construção dessa 

identidade na perspectiva de um �nós, professores�. Poder interpretá-los, 

possibilitou-me estar centrada na construção/reconstrução de sua identidade 

pessoal e profissional.       

     À medida que fui refletindo a construção dessa identidade, os momentos difíceis 

que os professores vêm passando no contexto profissional, debrucei-me em minha 
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problematização a que me proponho discutir ao longo deste trabalho e que faz jus a 

esta investigação.   

     As dificuldades que nós, professores, encontramos para interpretar a nós 

mesmos pautados no sistema-escola e em nosso papel profissional. Isto trouxe à 

tona a inquietação que me levou a discutir a construção/reconstrução de identidade 

do ser-professor. Para tanto, o problema principal que investigo é: de que maneira o 

ser-professor narra-se, interpreta-se como sujeito na profissão docente? 

     Pretendo que este trabalho assuma os termos de uma abordagem qualitativa por 

meio das narrativas, além de identificar o aporte teórico-metodológico que a 

narrativa e a experiência fazem parte de nossas vidas e nos constituem como 

sujeitos participantes na construção da identidade pessoal e profissional.  

     Benjamin (1987, p.198) reitera a relação entre narrativa e experiência como 

qualidade comunicativa e evidencia uma crise ao comentar o embaraço que com 

freqüência, atinge um grupo ou uma pessoa quando é solicitada a narrar. O autor 

explicita que: �é como se as pessoas estivessem privadas de trocar experiências. 

Isto se dá por conta de um fenômeno, pois as ações das pessoas estão em baixa 

(...) a experiência que passa de pessoa para pessoa é a fonte a que recorreram 

todos os narradores� com base nesta interpretação, busco verificar como ocorre 

esse processo.   

     O autor citado aponta uma pista, pois a compreensão do fenômeno merece 

destaque, ao sinalizar a narração, sempre traz contribuições como fonte de 

possibilidades na tentativa de transformação do sujeito, ou seja, purificação na 

construção/reconstrução de sua identidade pessoal e profissional.    

     Nesta perspectiva, a investigação possibilitou dialogar com os professores, com 

objetivo de transformação, reflexão e análise, já que optei pela devolução
6 das 

entrevistas a meus informantes.  

     Para Almeida; Prandini (2002, p.52) esta estratégia auxilia o pesquisador e ao 

pesquisado passarem pelo processo autoformativo na construção da identidade 

pessoal, profissional e por identificar a possibilidade de trazer elementos 

                                                
6  Szymanski (org.) Pesquisa em Educação: a prática reflexiva: a devolução das entrevistas 

tem por objetivo fazer com que os professores verifiquem o que estava escrito. Este 
procedimento possibilita ao pesquisado e ao pesquisador estabelecerem uma integração, 

reflexão e conhecimento.  
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constitutivos de uma efetiva formação docente, com base na interação, reflexão e 

conhecimento.      

     Do ponto de vista da formação docente, considero que o processo autoformativo 

fornece aspectos relevantes e desconhecidos que contribuíram para nos 

transformar. Esse processo só tem significado social se o professor for capaz de 

alterar seu comportamento cotidiano, ou seja, se voltar para sua própria realidade e 

confrontar em busca de mudanças. Assim, cada educador internaliza e constitui seu 

modo de se narrar como sujeito na profissão, pois pensar em nossas inquietações 

significa perceber que a construção de identidade passa não apenas pelo processo 

individual de cada sujeito, mas, pelas relações sociais que fazem com o mundo, 

baseando-se em sua vivência pessoal e profissional.  

     Como é possível identificar, a narrativa passa a ser um recurso importante para 

ser confrontado com a realidade de cada professor. Para isto, precisamos 

testemunhar em nós mesmos, desde sempre, pois, na maioria das vezes, 

encobrimo-nos pelo receio de existir, buscar, caminhar, abrir caminhos, navegar e, 

esquecer que nosso lugar de atuar como profissional é lugar de habitação
7, é do 

possível no processo autoformativo. É da construção/reconstrução da identidade em 

busca de novas experiências, de uma nova formação pessoal e profissional, uma 

nova aprendizagem. Isso não se esgota nunca, pois o ser-professor será sempre um 

eterno aprendiz, é da curiosidade, da inquietação como sugere Freire (1996) que 

podemos re-descobrir novos caminhos, quando falamos de formação docente e 

construção de identidade.     

     O trabalho foi organizado em três capítulos, nos quais são abordados a formação 

do corpo docente e o movimento dos educadores a partir das décadas de 1980 e 

1990: a construção da identidade docente, desafios e possibilidades: construção da 

identidade em processo autoformativo, os relatos dos educadores e, finalmente, as 

considerações finais observadas a respeito da pesquisa. 

     O capítulo 1º resgata �as Décadas Perdidas� e a �Década da Educação� , como o 

movimento social e o movimento dos educadores, bem como analisar a influência 

deles no contexto, colocando em evidência a construção da identidade docente.  

     O capítulo 2º discute a respeito dos conceitos como: de identidade e sujeito, 

                                                
7  Dicionário Ruth Rocha, Editora Scipione (1995 p. 315). Habitação: lugar em que se habita; morada.  

Idéia de habitação por considerar o ser-professor em seu habitat, a arte em seu tempo e lugar 
durante a construção da sua identidade pessoal e profissional. 
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busca-se interpretar a construção da identidade docente em uma perspectiva 

sociológica e psicológica, o recorte que faço é um esforço teórico que apresenta em 

verificar a necessidade de compreender a construção da identidade dos educadores 

na contemporaneidade.   

     O capítulo 3º trata da abordagem teórico-metodológico da pesquisa, os caminhos 

percorridos no processo autoformativo dos educadores, que tem por objetivo 

interpretar e compreender como se narram e se interpretam na profissão, verificar 

como constroem a identidade. Assim, analiso os relatos a respeito da temática em 

estudo, a fim de aperfeiçoar o processo formativo dos educadores.  

      Finalmente, apresento as considerações finais do estudo, ao observar que o 

professor não está passivo na construção da identidade, mas reconheço que ele se 

nega para se auto-afirmar na profissão, atitude que pode ser considerada como 

autodefesa e para a qual recorre na construção de sua identidade profissional.   
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O que é um ser humano, então? É um ser de abertura. É um ser 

concreto, situado, mas aberto. É um nó de relações, voltado em todas 

as direções. (...) o ser humano é um projeto infinito. Um projeto que 

não encontra neste mundo o quadro para sua realização. Por isso é 

errante, em busca de novos mundos e novas paisagens... Ele pode, 
amorosamente, acolher o outro dentro de si. Pode servi-lo, 
ultrapassando limites. Mas é só na liberdade que ele o faz, é só 

quando decide a isso, sem nenhuma imposição. Não há o que possa 

enquadrá-lo, nenhuma fórmula científica, nenhum modo de produção, 

nenhum sistema de convivialidade. Nem mesmo o nosso moderno 
sistema globalizado, dentro do pensamento único que afirma� não há 

alternativa para ele �, reforçado pelo fundamentalismo da economia de 

hoje, que garante que� só existe o modo de produção capitalista 

global, com sua ideologia política, o neoliberalismo, não há outro 

caminho a seguir (BOFF, 2000, p. 36-38). 
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1º CAPÍTULO: FORMAÇÃO DOCENTE 

1.1 Um olhar nas décadas de 1980 e 1990 

 

     Para realizar o levantamento bibliográfico, apoiei-me em artigos publicados em 

periódicos e livros. Minha escolha deveu-se ao fato de que as discussões 

constituíram em parte a formação docente e identidade. Então, refiro-me às 

�décadas perdidas� e �décadas da educação�. Destaco a primeira como referência 

às mudanças ocorridas na sociedade; a segunda, o movimento dos educadores, em 

1980 e 1990, em busca de melhoria na escola, reivindicação de melhores salários, 

movimento pedagógico, isso com a possibilidade de fortalecer a construção da 

identidade profissional com base nas explicitações de Pimenta (2002); Brzezinski 

(2002); Freitas (2002). Autoras que têm analisado criticamente o processo de 

formação docente e a construção da identidade profissional.  

     O exame da revisão bibliográfica abrangeu esse contexto em diferentes análises, 

pois foram temas que começaram a adquirir visibilidade na produção acadêmica, na 

perspectiva de explicitar as influências na formação de educadores em inúmeros 

contextos, histórico, político e cultural, levando o surgimento de propostas formativas 

que se diferenciam em relação às análises referidas pelas autoras citadas.     

     Sem intenção de realizar um estudo de todo o material sobre a formação docente 

e identidade, o que seria inviável, fiz alguns recortes e sistematizei alguns autores 

que discutem a construção da identidade docente com a fundamentação teórica da 

Psicologia Social e Sociologia. Isso me possibilitou responder a indagação: de que 

maneira o professor narra-se e interpreta-se na profissão?  

     Com esta preocupação, procedi a leitura dos textos para, posteriormente, 

aprofundar-me naqueles com os quais poderia dialogar, interpretar e compreender a 

respeito da escolha de minha temática. Afinal, em 1980 e 1990, os professores 

passam a ser vistos sob um novo olhar de acordo com Nóvoa (1992 p.15). O autor 

explicita que, em 1960, os professores foram �ignorados�; parecendo não terem 

existência própria. Em 1970, foram �esmagados�, sendo acusados de contribuírem 

com a reprodução das desigualdades sociais; em 1980, multiplicaram as �instâncias 

de controle� dos docentes por conta do desenvolvimento de práticas institucionais de 

avaliação e, em 1990, houve uma explosão de trabalhos escritos com o objetivo de 
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trazer o professor para o centro das discussões, dando prioridade à formação e a 

construção dessa identidade, segundo Pimenta (2002, p. 29).  

     Assim, para interpretar e compreender a construção da identidade de meus 

informantes procuro identificar os dois movimentos citados anteriormente e explicitá-

los a meus leitores. O primeiro é referente a �décadas perdidas� e o segundo a 

�década da educação�, temas que ganharam destaque com inúmeros autores: 

Hilsdorf (2003) Freitas (1999-2002); Pimenta (2002); Kulluk (2000); Brzezinski 

(2002); Nóvoa (1992); Vianna (1999), entre outros.  

     Estes autores explicitam a transformação da sociedade, o movimento dos 

educadores, a formação docente e a construção da identidade (1980 e 1990) em 

diferentes perspectivas de análises, com as quais trazem contribuições à produção 

científica ao explicitarem as temáticas.      

     Meu foco foi interpretar a construção da identidade pessoal e profissional dos 

educadores. Então, cabe explicar que muitos especialistas consideram que, em 

1980 e 1990, houve atraso social e identificam a como �décadas perdida� como 

prefere dizer Hilsdorf (2003). 

     Com Hilsdorf (2003, p. 127), compreendo que foi um movimento social e identifico 

que a década de 1980 ganhou destaque em razão do atraso social por conta da má 

distribuição de renda na sociedade brasileira, o que impulsionou o crescimento 

econômico em inúmeros setores, mas, em contrapartida fez emergir alta inflação no 

País, gerando a exclusão social. Entretanto, estes limites explicitados pela autora 

ainda estão presentes em nossa sociedade, mesmo que tenhamos grandes avanços 

significativos.  

     A autora destaca que os problemas afloravam-se em 1990, centrando a crise 

social e educacional por conta de mudanças ocorridas no período de 1980, isso 

favoreceu a imposição do econômico sobre o sociocultural, ela explicita que:  

 

 
 
Estes fatos marcantes desde o período da ditadura militar, levando à 

manutenção ou ao agravamento dos problemas educacionais, mesmo 

que algumas dessas medidas, como a licenciatura curta e os ciclos 
básicos, no ensino superior, e a profissionalização compulsória, no 
secundário, não tivessem sido implantados graças à resistência dos 

educadores, levando à sua revogação. (HILSDORF, 2003, 127) 
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     Em seu livro �História da Educação Brasileira, Hilsdorf (2003, p. 130) cita Saviani 

ao considerar que as duas décadas não foram inteiramente perdidas e que merecem 

destaque sobre os ganhos em relação à organização e mobilização dos educadores, 

com os sindicatos e associações, à política educacional de interesse da sociedade 

civil e ao desenvolvimento da consciência dos professores que conseguiram 

identificar a repressão. Suas mobilizações pautaram-se na resistência vivenciada por 

eles durante as mudanças no contexto histórico.  

     De acordo com o que foi explicito, houve uma acentuada característica de 

resistência o que aproxima o movimento dos educadores a um movimento social, 

destacando: a construção da identidade, oposição e totalidade, como pode ser 

verificado com Touraine (1973) ao descrever que a constituição e a capacidade de 

resistência do ator no interior de um movimento social é fundamental. O autor 

elucida que:  

 
 

A constituição do ator remete sempre à ação coletiva, mas também à 

autonomia e a reflexividade, bem como além de seu caráter 

instrumental. Ele rompe com a concepção de acordo com a qual a 

consciência de classe é produzida extremamente ao autor, 

constringindo pela estrutura social, e aponta a identidade como um 
dos vértices importantes da construção do movimento social, ao lado 

da luta pelas orientações e projetos sociais (...) A oposição se torna 
possível quando se constrói uma identidade coletiva: um nós capaz de 

se definir e de se contrapor ao outro (TOURAINE, 1973; 1983; 1984 
apud VIANNA, 1999, p.56). 

  

           

      

     Entendo que, ao discutir sobre a construção da identidade como sendo um 

aspecto importante na construção social, verifico que a �oposição� favoreceu em um 

novo re-pensar na identidade coletiva naquele contexto. Apesar de meu enfoque não 

ser sobre a identidade coletiva, identifico que a construção da identidade individual e 

profissional constrói-se apoiada na ação coletiva de cada profissional da educação. 

     Sendo assim, a escola é vista como um espaço coletivo, e é lá que o professor 

opõe-se ao outro, espaço que ele deve se indignar, pois a acomodação é a 

expressão da desistência de lutar por mudança, porque quem se acomoda fraqueja 

e a capacidade de resistir como nos dá pista Freire (2000, 41), favorece a afirmação 
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de uma identidade pautada nas relações sociais e as influências que recebemos ao 

longo dessa trajetória pessoal e profissional. 

     Refletir na existência de influências que vão sendo construídas durante a 

construção da identidade pessoal e profissional, de acordo com os movimentos 

sociais explícitos que se refletem na ação do professor dentro dos espaços 

institucionais, onde atua, possibilita estabelecer relações com o grupo de 

professores. No entanto, ainda estamos limitados por uma imposição de um 

determinado grupo dentro da escola, isto é, um espaço ainda muito conservador e 

autoritário, rígido, hierárquico, ou melhor, dogmático na concepção da palavra.           

     Partindo deste entendimento, é possível verificar a constituição do movimento de 

educadores, como espaço de lutas e conflitos, mas também na possibilidade de 

interpretar a construção de uma consciência política, social e histórica que permeia a 

construção do ator social no âmbito do seu dizer, fazer e ser-professor.   

     Quero destacar aqui que houve um distanciamento entre análise e descrição 

empírica no período de 1980 e 1990. No entanto, as teorias da ação e os 

movimentos sociais na interpretação da ação coletiva docente, também verificaram 

essa mesma distância de acordo com a explicitação de Vianna (1999 p. 46).    

      Na literatura, é registrado que a discussão feita sobre o professor e o sistema 

surge ao poucos, então fica explicito a necessidade de analisar o aspecto empírico, 

ou seja, ação do professor, suas práticas vão ganhando espaço no âmbito das 

discussões.  

     Se o professor está inserido dentro das esferas sociais, históricas e políticas, 

espaços onde exerce seu papel profissional, ele passa a ganhar espaço de acordo 

com sua manifestação. Assim dar voz ao professor é um fator predominantemente 

importante em qualquer análise da época, mas constata-se que um isso não 

ocorreu, até então. Por conta desse movimento social, histórico, cultural, econômico 

que o País atravessava, vai surgindo a construção da identidade profissional 

docente, ou seja, os teóricos vão fazendo uma leitura minuciosa de que maneira 

esse processo vai sendo construído.            

     Do ponto de vista de Vianna (1999, p. 48), e na perspectiva de analisar sob a 

ótica da sociologia, psicologia e ciência política que discutem a construção da 

identidade coletiva, elucida que houve uma crise na construção da identidade 

docente. A autora refere-se como a mutação dos movimentos sociais e das ações 

coletivas, explicita a passagem da sociedade industrial às sociedades complexas, 
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isto é, a relação social presente no século XX, denominada pela globalização, assim 

vai emergindo nesse contexto social, econômico e político a construção da 

identidade desse profissional da educação.  

     No final do século XX, tivemos avanços extraordinários em vários campos do 

conhecimento, mas temos de conceber esse avanço dentro da ética como explicita 

Morin (2000), o que implica a �ética da compreensão�, que sugere entender o 

desenvolvimento de uma �ciência com consciência�.  Por isso, cabe verificar as 

discussões feitas sobre a identidade, na tentativa de interpretar o processo dessa 

construção sob duas vertentes.   

     Para a sociológica, a identidade era uma recusa à definição social dos papéis 

desenvolvidos pelo autor. Ou seja, �a identidade era vista como o chamado à vida, à 

liberdade, à criatividade contra os papéis sociais� de acordo com Touraine (1983) ao 

identificar o sujeito como o �não social do autor� na sociedade moderna e complexa. 

(TOURAINE apud VIANNA 1999, p. 50).  

     Mais estranho ainda a incumbência recai nesse profissional da educação, que as 

duras penas foi sendo responsável pela reconstrução de uma civilização que 

precisamos formar, na qual esse ser necessita transformar-se de acordo com o ritmo 

imposto pela sociedade em transformação. Nesse contexto de mudanças, o que 

gerou foi simplesmente à reprodução social de uma Sociedade Pós-Capitalista. 

     Vianna (1999, 51) destaca que �tanto na ótica da psicologia, defendida por 

Ciampa (1987), quanto à sociologia, o conceito de identidade tem sido examinado 

sob a dinâmica de constituição do sujeito e não por uma idéia estática de sua 

definição� dentro da sociedade capitalista.  

     Conforme Vianna, compreendo que o capitalismo constitui um ótimo espaço para 

dinamizar a produção; no entanto, não oferece mecanismo eficiente de distribuição, 

ou seja, o enriquecimento de uma minoria torna inviável a distribuição equilibrada, o 

que favorece o desequilíbrio em vários setores, político, cultural, histórico e social.  

     Com Fernando Ilídio Ferreira (1996) entendo que �compreender as identidades 

sociais e profissionais como construções sociais� do sujeito com base na trajetória 

individual, pois o autor considera as expressões psicológicas na tentativa de 

interpretar a personalidade individual e destaca, também, a estrutura política, os 

sistemas de emprego, trabalho e formação. Para o autor, é importante mencionar 

esses elementos na construção da identidade (FERREIRA, 1996 apud VIANNA, 

1999, p. 53). 
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     Para Ferreira (1996), essas intersecções entre o individual e social são aspectos 

que devem ser considerados na análise, pois a construção da identidade perpassa 

todas essas esferas que devem ser respeitadas quando falamos de construção da 

identidade.           

     Na tentativa de explicitar Dubar (1997, p.105), compreendo que a identidade não 

é um resultado �estável e provisório, individual e coletivo�. Para este autor, deve ser 

considerado o caráter subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural dos diversos 

processos de socialização, ou seja, o conjunto desses processos constrói o indivíduo 

e define a instituição. 

     Desse modo, é importante pensar o movimento pelo diálogo, de acordo com as 

grandes transformações referentes à construção da identidade profissional no 

âmbito da formação docente, considerando os aspectos históricos e sociais, pois o 

professor deve ter pleno domínio e compreensão da sociedade.  

     Assim, os movimentos sociais e históricos contribuíram significativamente na 

necessidade de pensar a formação de educadores, pois estes para responder aos 

desafios da sociedade contemporânea e à construção da identidade pessoal e 

profissional que vão sendo analisadas em inúmeras perspectiva, começa a ter 

destaque na literatura por conta das mudanças na sociedade e não pela importância 

dada ao profissional da educação, na sua construção de sua história pessoal e 

profissional, o que caracteriza a condição de desvalorização pela sociedade civil.     

     Conforme Freitas (1999, p. 18), entendo em uma outra perspectiva de análise, 

constato um novo cenário, a educação e a formação docente ganham novo espaço, 

referindo-se como a �década da educação� sob a esfera política, social e histórica, 

de acordo com a transformação da sociedade moderna para a contemporânea. A 

autora reconhece a importância do movimento dos educadores e sua trajetória em 

prol da reformulação dos cursos de formação, mas em contrapartida denuncia que 

as políticas neoliberais, as reformas educativas passam a ser aspecto facilitador do 

processo de acumulação capitalista, que tem por objetivo elevar o nível de qualidade 

da educação do País.  

     No entanto, existe uma acentuada tendência de desvalorização profissional que 

faz emergir a construção de uma identidade que considero como sendo atribuída e 

não construída na luta por mudanças, ou seja, por romper com o que está posto na 

história em relação à desvalorização profissional. Assim, é preciso fazer a ruptura 
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que nos condiciona no âmbito da impossibilidade de construção de uma identidade 

profissional. Para fazer essa discussão recorro a Paulo Freire que explicita que: 

 
 
 
Não podemos renunciar à luta pelo exercício de nossa capacidade e 
de nosso direito de decidir e de romper; sem o que não reinventamos 

o mundo. Neste sentido ínsito em que a história é possibilidade e não 

determinismo. Somos seres condicionados, mas não determinados. É 

impossível entender a História como o tempo de possibilidade se não 

reconhecermos o ser humano como ser da decisão, da ruptura. Sem 

esse exercício não há como falarmos em ética. (FREIRE, 2004, p. 23) 
      

      

     Esta maneira de interpretar nossa condição de ser-professor na perspectiva de 

decisão, de ruptura com a desvalorização profissional impregnada na história, com 

possibilidade de nos reconhecer como seres humanos de nossa própria história, 

como não apenas sujeitos de nossas ações, mas, sim, como atores sociais que nos 

tornamos mais éticos e humanos. 

     Alinhando-se à mesma perspectiva dialética dos autores citados anteriormente, 

Vianna (1999, p. 48) chama atenção que, muitos autores utilizam expressões sociais 

e política, conceitos que se entrelaçam com dificuldade na construção do sujeito em 

uma sociedade capitalista, na qual os conflitos desenvolvem-se, sobretudo, nas 

áreas que detêm a informação, pois é no controle delas que o poder encontra-se 

impregnado, ou seja, a imposição do Estado sobre a categoria docente vai sendo 

marcada e acentuada cada vez mais em nossa história, impossibilitando a 

construção da identidade profissional de forma positiva.     

     Pimenta (2002, p. 28) enfatiza a importância de compreender os fatores sociais e 

institucionais, pois estes condicionam a prática educativa e as formas de dominação 

que afetam nosso pensamento. Isso porque a ação não é espontânea e não se 

produz naturalmente, o processo é contínuo de descobertas e de transformação dos 

professores dentro do sistema-escola. 

     Portanto, os anos 1980 e 1990, foram marcados por graves tensões sobre o 

compromisso da educação como prática social. A abertura política instalada no final 

de 1990 vai permitir um novo olhar, centralizando a educação e a formação docente 

que passam sob o âmbito da esfera econômica e política para a esfera social e 

histórica. Nesse contexto, os professores deveriam ter pleno domínio dos problemas 
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que vigoravam na sociedade e, com certeza, pensar a formação docente sob uma 

nova perspectiva é fundamental nos dias de hoje.   

     De acordo com Pimenta (2000, p. 38), os conflitos e mudanças na sociedade 

favoreceram para se pensar na formação de educadores. Mas considera a 

necessidade de ser olhado sob diferentes contextos: políticos, sociais, educacionais, 

históricos e econômicos que lhes colocam. Primeiro, porque �a educação retrata e 

reproduz a sociedade, mas ela também a projeta aquela que se quer�. Então 

vinculam-se ao �processo civilizatório e humano�.  

     A autora citada reconhece a quantidade e a velocidade que as informações 

chegam a sociedade, mas para ela a formação docente deve pautar no 

conhecimento e explica que: �conhecer significa trabalhar as informações, ou seja, 

analisar, organizar, identificar, estabelecer e relacionar as diferenças�. Desta forma, 

se o conhecimento é uma possibilidade de nossa condição de ser-professor, é 

preciso estar sendo professor e fazer essa leitura de nossa condição de simples 

executores de tarefas, ou seja, de apenas executores dentro do sistema-escola.  

     Desta maneira, fica explicita a necessidade de uma formação eficaz, ou seja, um 

profissional que reflita sobre seu fazer, estabelecendo conhecimento para melhor 

interpretar todos os contextos: os movimentos sociais, políticos e educacionais, 

formativos nos quais está inserido e que seu atuar é fundamental em uma sociedade 

complexa, pautada em mudanças.    

     Para compreender o processo de reflexão-na-ação, recorro a Kullok que explicita 

que:  

 
 

O processo de reflexão-na-ação que os professores serão capazes de 

aprender, analisar e interpretar sua atividade (...) a reflexão implica a 

imersão consciente do homem no mundo da experiência, num mundo 

carregado de conotação, valores, intercambio simbólico, 

correspondência afetivas, interesses sociais e cenário político. E 

explicita que a reflexão-na-ação é um processo riquíssimo na 

formação profissional e que ainda não foi explorado. (KULLOK 2000, 

p. 95) 
 

      

       

     Compreendo que existe possibilidade na construção de um novo profissional, à 

medida que o professor tenha clareza dos problemas, ou seja, �refletindo as 
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dificuldades�, �avaliando� e �reajustando� as formas de ver e proceder no cotidiano, 

pois o processo de reflexão-na-ação é um forte mecanismo na construção da 

identidade pessoal e profissional docente. Nesse exercício de reflexão-na-ação, que 

o professor afirma sua identidade, na perspectiva de mudar a história e no exercício 

durante o processo de construção em ser-professor.  

     Como a inserção docente passa a ser vista sob um novo olhar, pensar a 

construção da identidade pessoal e profissional com possibilidade de mudar o 

cenário de uma formação rígida, conservadora e tradicional que vigorava na época, 

não era uma tarefa fácil e, ainda hoje, não medimos esforços para retomar essas 

questões calcadas no passado e que perduram atualmente.    

     Percebe-se que o professor estava na escola recebendo essa formação, mas, ao 

mesmo tempo, recebeu fortes influências na construção de sua identidade pessoal e 

profissional, sem possibilidade de fazer uma reflexão de todos os movimentos 

sociais e históricos que ocorreram na sociedade; que passam a ser vistos como 

�prestador de serviço�, �capataz da educação�, �professor tarefeiro�, levando-os a 

desvalorização profissional de acordo com Freitas (1999; 2002); Pimenta (2002); 

Brzezinski (2002).  

     Estes conceitos foram sendo construídos ao longo do contexto histórico, o que 

faz identificar a condição que os professores se encontram na profissão, sentimento 

de mal-estar, desmotivados para ao exercer sua profissão e a desistência de estar 

sendo professor está cada vez mais evidente nos dias de hoje.   

     No entanto, Brzezinski (1999, p. 83) elucida que os educadores fazem severas 

críticas ao modelo atual de formação que estavam recebendo, pois não 

correspondiam às exigências da sociedade do conhecimento, marcada por 

inovações tecnológicas, ou seja, não aceitam que a sociedade civil considere o 

despreparo dos educadores, como a única causa do insucesso dos estudantes.     

     Assim, compreendo que, diante desse novo cenário, os educadores sentem-se 

ameaçados e estimulados a manter a resistência ao mundo do sistema-escola, o 

que levou a ser considerado a definir a docência que constitui a base dessa 

formação. Portanto, a docência com base na formação dos professores vem sendo 

definida como parte importante da construção da identidade pessoal e profissional. 

Mas não o suficiente para a construção de uma identidade construída e, sim, 

atribuída pelo sistema-escola.  
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     Nessa linha de raciocínio, as �décadas perdidas� e �décadas da educação� 

contribuíram na possibilidade de mudanças. Assim, os professores opõem-se, 

manifestam-se, lutam e reinvidicam. Ingressar nessa luta com objetivo de mudar a 

história, construindo/reconstruindo a sua identidade individual e profissional nos 

espaços sociais e históricos, pois são condições essenciais que temos de recusar a 

afirmação de que nada podemos mudar, ou seja, �curvar a cabeça porque nada se 

pode fazer contra o inevitável�, isso para Freire (2004, p. 29) é imperdoável em sua 

concepção de educador. Este autor que sempre se mostrou um guerreiro na sua 

condição de ser-professor em busca de novas possibilidades de mudanças.      

 

 

1.2 Movimentos dos educadores: possibilidades de mudanças 

 

 

     Numa revisão histórica, verifica-se que o movimento dos educadores fez 

progressivas conquistas como movimento social nos anos de 1980 e 1990 e a 

docência passa a ser considerada a base da formação dos profissionais da 

educação em uma dinâmica de luta, valorização e reconhecimento da profissão, isso 

como destaca Freire (2004, p. 30). Em sua leitura de educador, não basta ensinar as 

palavras, os textos aos alunos, mas ensiná-los a ler o contexto, ler o mundo. Esta 

diferença nos comove a ter esperança de ser-professor que estar sendo educador 

faz parte do ser mais humano.     

     Desse modo, é possível explicitar que o movimento dos educadores, também 

denominado de Movimento Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação dos 

Profissionais da Educação: atualmente, mais conhecido como Associação Nacional 

de Formação de Profissionais de Educação (ANFOPE, 1993), nas décadas de 1980 

e 1990, tem por objetivo lutar por um projeto de educação como um todo, sociedade, 

formação docente e não apenas na escola como explicita Nonato e Silva (2002 

p.59). 

     De acordo com a explicitação, identificar o movimento de educadores e a 

construção da identidade docente, já que o ME, sendo uma entidade associativa e 

tem por objetivo desenvolver uma consciência coletiva com base na prática-social, 

assim como mobilizar a classe social, favorecendo a democracia e contra o poder 
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autoritário de uma sociedade capitalista, requer fazer uma interpretação sobre a 

importância na formação em uma perspectiva de transformação, de interação no 

desenvolvimento dos educadores e de sua identidade pessoal e profissional.    

     Com Brzezinski, compreendo a necessidade da construção da identidade 

docente, na perspectiva de fazer uma leitura do contexto social e dos movimentos 

dos educadores. Para a autora, é fundamental e favorece um novo re-pensar a 

formação, espaços em que as relações humanas são tecidas por intensas 

manifestações pessoais e profissionais. Ela explicita que: 

 

 
Para compreender a construção da identidade docente é necessário 

destacar com clareza de que nada é coletivo e social sem a vivência 

do subjetivo e do objetivo e explicita que todos os componentes são 

necessários para que se possa construir a identidade, quer seja 

pessoal, quer seja coletiva, e que são processados pelos sujeitos e 

pelos grupos sociais que reorganizam significados conforme as 
influências sociais, culturais, históricas enraizados na sociedade.  

(BRZEZINSKI, 2002, p. 8-9).   
 

 
 

     Com base na explicitação da autora, os educadores vão processando, 

interiorizando, construindo a identidade com significado e essa construção está 

pautada também nas influências recebidas pelos grupos sociais. Assim, verifica-se 

que a construção dessa identidade pode estar carregada de traços sobre a esfera do 

subjetivo e objetivo, favorecendo a construção de um profissional capaz de fazer a 

leitura de si e da história, ou seja, o movimento dos educadores teve avanços 

significativos no sentido do diálogo e da construção de um profissional capaz de 

afirmar-se em sua condição de ser-professor. Entretanto, não capaz de afirmar-se na 

condição de estar sendo professor. Explicitando esta contradição, verifico algumas 

diferenças em relação a ser e estar sendo professor. Ser-professor está imbricado 

nas representações que ele faz de si mesmo, ou seja, na esfera subjetiva do 

educador e estar sendo professor está pautado na esfera objetiva sobre o sistema-

escola de acordo com a narrativa dos educadores.  

     Para Pimenta (2002, p. 34), a intensa movimentação dos professores 

empreendida nos anos de 1980 foi decisiva, pois as reivindicações pautaram-se em 

melhores salários, condição de atuar e melhoria na qualidade da escola. Isso 

demonstra que os professores mobilizaram-se, reivindicaram em busca de melhorar 
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condições da escola e, conseqüentemente, em busca de uma formação sólida. No 

entanto, percebe-se que a questão objetiva dessa busca não estava associada à 

questão subjetiva durante o processo de construção desse profissional e sim na 

condição de seu trabalho, nas metas a serem cumpridas e objetivos para atender o 

melhoramento da escola.    

     Vianna (1999, p. 45) explicita que vários autores preocupados em analisar a 

constituição do professor, este como trabalhador, então, destaca o aspecto coletivo, 

e usa a expressão �movimento docente� ou �movimento social docente� para 

identificar o conceito de movimento social. A autora critica que, muitos teóricos falam 

sobre os movimentos dos educadores sem recorrer ao conceito de movimento 

social. Então, reconhece que a organização docente só adquire visibilidade por volta 

de 1996 e analisa sob duas óticas: a primeira, em relação à consciência política e o 

fortalecimento de classe, em uma perspectiva sociológica e a segunda apresenta a 

crise que destaca as dificuldades diversas das associações e dos sindicatos no 

âmbito da formação de um Nós coletivo, ou seja, identifica a fragmentação na 

construção dos profissionais.    

     Além destas contribuições sobre a importância dos movimentos sociais, 

movimentos dos educadores como espaço de mudanças de acordo com a referida 

autora citada, considero pertinente o movimento pedagógico dos educadores. 

Contexto marcado por grandes transformações quanto à formação docente. Assim, 

com base na literatura houve uma explosão nas discussões teóricas referentes à 

formação docente, ganhando espaço em um novo repensar sob a construção da 

identidade docente.    

     De acordo com esses movimentos que visavam a abertura e reformulação, foram 

fundadas as entidades e associações como Anped, Andem, Cedes
8, abrindo 

espaços para a discussão sobre a formação de uma mobilização política, levando os 

profissionais da educação a uma participação efetiva e eficaz.  

     No entanto, Kullok (2000, p. 91) evidencia muitos problemas, ressaltando os 

debates e as contribuições à elaboração da nova LDB, 9.394/96 que evidenciou 

                                                
8 Anped, Ande, Cedes. Associações e entidade de educadores com o propósito de criar um espaço 

para discussão teórica e para a mobilização política, levando os profissionais da educação a 

participação efetiva e eficaz. Ressaltando os problemas que afligiam a área, levando as contribuições 

com vista à elaboração da nova Constituição de 1988 e da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação � LDB. 
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avanços significativos, em contrapartida vem sendo discutido no âmbito do sistema 

educacional que passa a ter espaço nos Institutos Superiores.  

     Brzezinski (2002, p. 13) elucida que, nesse novo contexto, houve muitas 

denuncias e críticas, porque considera um modelo falido. A autora destaca que a 

nova LDB viesse para atender as necessidades de um modelo imposto pela reforma 

universitária com base do governo militar. Mas afirma que a Lei 9.394/96 e a 

legislação vêm provocando ainda mais a desqualificação na formação inicial dos 

educadores com a transferência da sua formação universitária para as instituições 

de ensino superior, assim, a pesquisa e o ensino ficam dissociados da investigação 

empírica. Ou seja, o professor continua a ser visto como um �sujeito prático�, 

�professor tarefeiros� transmissor de conteúdos prontos e acabados, distante da 

realidade social e histórica, que passa por um processo de mudanças e 

mobilizações como prefere Freitas (2002); Brzezinski (2002); Pimenta (2002).       

     Com Kullok (2000, p.91), entendo que, em 1980, o período foi marcado por uma 

profunda crise pela qual passavam as universidades. Desse modo, os �Grupos 

exógenos� vão as faculdades para impor novas regras e exigir uma nova 

reformulação, isso porque ainda permaneciam em uma concepção tradicional, o que 

não favorecia uma formação de base, ou seja, de acordo com a exigência do 

mercado de trabalho.  

     Neste contexto, destaco que o professor não tinha base na formação para 

atender as necessidades que a sociedade estava passando como: o mundo 

globalizado, avanços na tecnologia e mudanças rápidas. Dessa maneira, precisava 

desenvolver um profissional que tivesse compromisso político e consciência critica, 

destacando um corpo teórico fundamentado, tendo base nos conhecimentos 

sociológicos, psicológicos, filosóficos e políticos, com as licenciaturas curtas, isso de 

uma certa forma fragmentou sua formação profissional, deixando a margem à 

desvalorização dos educadores que tinham a licenciatura curta, ou seja, professores 

de áreas específicas.   

     Em relação à formação desse profissional, surgem novos avanços dentro das 

universidades. Mas, os professores passam a ser um alvo da sociedade civil, 

empresarial e governamental. Sistemas que buscam uma formação docente 

solidificada para atender as necessidades da empresas e capaz de entrar para o 

mercado de trabalho, ter competência para exercer sua função profissional, 

elevando o nível de escolaridade dos trabalhadores, que até então trabalhavam nas 
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industrias sem o mínimo preparo profissional o que levou ao grande número de 

alunos e professores as escolas em busca de qualificação profissional, gerando todo 

esse movimento.   

     Recorro a Pimenta que identifica que: 

 
 
 
Para conseguir trabalho e sobreviver, o trabalhador desempregado 
necessita buscar, por sua conta, requalificação. E aí pode-se 
compreender a imensa desvalorização hoje conferida aos programas 

de formação continuada transformando a educação em um grande 

mercado. No que se refere aos professores, por exemplo, nos anos 
1980 na América Latina, seus baixos salários foram corroídos por uma 

inflação galopante, levando-os ao multiempregos, ou abandono da 
profissão.  Em conseqüência foi um aumento de professores não 

diplomados, leigos, com precária estabilidade e em precária condição 

para ensinar. (PIMENTA 2002, p. 39) 
 

      

     A colocação acima deixa transparecer que a autora faz uma denuncia, pois os 

programas econômicos para conter a inflação, aumentaram os problemas sociais 

favorecendo a pobreza e trazendo para as escolas alunos e seus professores, o que 

gerou o investimento de recurso em programas de formação por parte do estado, 

cujos resultados se perderam por não se configurarem em uma política de formação 

engajada com a formação inicial que desse conta dos problemas que a sociedade 

estava enfrentando.   

     Fica evidente que, quando os resultados são questionados pela sociedade civil, 

responsabilizam os educadores, esquecendo-se que eles são também produtos de 

uma formação desqualificada historicamente. Assim, emergindo mesmo que 

simbolicamente a perda de emprego, o desrespeito e o desprestígio social. Foi com 

base nessa política que os profissionais da educação adquiriram centralidade, o que 

justifica o mecanismo de controle sobre suas atividades no seu cotidiano de acordo 

com Pimenta (2002, p. 40). 

     Dessa forma, apensar de não ser meu objetivo proceder a uma discussão das 

políticas educacionais, vale reter das definições sobre o Estado os aspectos que 

auxiliam a compreensão da construção da identidade docente, entre eles: 

hierárquico; interventor; mediador entre professor e o aluno, dominador e reprodutor; 



 40 

aquele que produz e o que consome o produto dentro da instituição escolar. Sendo 

assim, as influências vão sendo construídas na formação docente, ou seja, refletindo 

na sua prática, sua postura, seu fazer, seu �ser e estar na profissão� como prefere 

dizer Nóvoa (1992). 

     Mesmo com todo esse enquadramento que o Estado faz com a categoria 

docente, explicitando o interesse na qualificação docente é necessário enfatizar que 

os movimentos sociais e educacionais existiram e favoreceram em várias 

dimensões, o que significa o fortalecimento da classe docente em busca da 

formação e a construção da identidade profissional que ainda está sobre a esfera do 

poder do Estado, como seu principal contratante.      

     Sobre isso Brzezinski diz que:   

 

É preciso lembrar que, em nossos dias, a organização dos 

profissionais em entidades está cada vez mais fortalecida, embora o 

projeto neoliberal assumido pelo Estado tenha intenção de impedir 

avanços. Contraditoriamente, esta ameaça do Estado à organização é 

fecunda, a intensifica e impulsiona à luta em defesa do 

profissionalismo. (BRZEZINSKI, 2003, p. 14) 

 

      

     No Brasil, a intervenção do movimento dos professores foi marcada por um 

embate em defesa da construção da identidade profissional. Sobre esfera política 

emergiam argumentos e a preocupação de articular as lutas de cunho corporativo-

trabalhista dando ênfase na democratização da sociedade. Em contrapartida, os 

intensos movimentos construídos pela categoria docente em diferentes 

manifestações demonstraram novas exigências e a identidade tem sido colocada 

sob suspeita, sobre a esfera social, política, econômica e histórica.  

      Desse modo, é preciso que a formação de educadores esteja comprometida em 

formar educadores que possam ser construtores de sua própria identidade na 

perspectiva de afirmação, isso para que se possa responder aos desafios impostos 

pela sociedade civil e pelo Estado.  

     Assim, com tantos problemas que enfrentamos em relação à formação 

profissional, permito-me realçar que mesmo com a imposição do Estado ao 

enquadrar, ser interventor, considero que nesse contexto de tantas mudanças, a luta 
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referente à formação docente apresenta avanços significativos e foi considerado 

como um terreno fértil que começa a vigorar na sociedade e acredito sendo como 

locus de mudanças. 

 

 

1.3 Formação docente: terreno fértil... locus de mudanças  

 

 

      Verificando a história brasileira, entendo que o Estado controla as políticas 

educacionais, pregam o discurso pautado no reconhecimento social e econômico 

dos educadores. No entanto, destaca a perversidade e apresenta obstáculo na 

construção da classe docente e a construção da identidade profissional.  Assim, 

descaracterizando e levando a desvalorização, como explicita Brzezinski (2003, p. 

11).  

     A desvalorização da profissão docente não está vinculada apenas à política do 

Estado, mas, sobretudo, à da sociedade capitalista, para interpretar sobre isto 

recorro a Kullok que identifica que:     

 
 
 
A sociedade deixou de acreditar na educação como possibilidade de 

mudança e os educadores enfrentam sua profissão com uma atitude 

de desilusão e renúncia que foi desenvolvendo com a degradação de 

sua imagem social. Nessas circunstâncias de mudanças que, muitas 

vezes, os obrigam a fazer mal o seu trabalho, tendo que suportar a 
crítica generalizada, a qual, sem analisar esses problemas, os 

considera como responsáveis pelas falhas do sistema de ensino e pelo 

fracasso da educação. (KULLOK, 2000, p.94) 
 

 

     Partindo da perspectiva de analisar locus como possibilidade de mudanças na 

formação docente, recorro a Kullok (2000) que destaca o locus como uma forma de 

melhor interpretar o processo de construção da prática docente. A autora cita em 

seu livro o autor Nóvoa (1991) que enfatiza que: �não há ensino de qualidade, nem 

reforma educativa, nem inovação pedagógica, sem uma adequada formação de 

professores�.  
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     Os autores nos dão pista sobre a desilusão e renúncia dos docentes ao exercer 

sua profissão, pois eles vão construindo uma imagem degredada, ou seja, a 

construção da identidade profissional vai sendo posta pela sociedade civil como uma 

recusa ao papel do professor.  

     Existe uma insatisfação em relação à atuação docente nas escolas públicas, mas 

não acredito que a sociedade civil não veja esse profissional como um ser 

importante dentro da escola, pensar, assim, é o mesmo que desistir de ser-educador 

e estar sendo professor.   

     Em uma tentativa de síntese, Pimenta (2002, p.36) destaca a colaboração dos 

pesquisadores estrangeiros no Brasil e identifica, também, como um terreno fértil no 

ano de 1990. Destaca Nóvoa (1992) como o pioneiro de todo esse movimento. Ela 

enfatiza que a centralidade foi colocada nos profissionais e traduziu-se na 

valorização de seu pensar, sentir, crenças, valores, para compreender o seu fazer, 

mas não apenas na sala de aula. Daí, a necessidade de pesquisar e compreender o 

exercício da docência, os processos de construção da identidade docente, ações, 

experiência, formação, trabalho, status, liderança. Para a autora, os educadores 

muitas vezes, desconhecem o campo educacional, valendo-se apenas das áreas de 

conhecimento específico, este desvinculado com a problemática no campo de 

atuação. 

    Na tentativa de interpretar a construção da identidade docente, apresento esse 

contexto como locus de mudanças, mesmo com tantos conflitos, o professor está 

ultrapassando e alcançando o seu estatuto profissional, o que fica evidente é que vai 

sendo construída a identidade profissional e fortalecendo as discussões pautadas no 

âmbito da formação docente como um campo importante na sociedade atual, recorro 

a Brzezinski (2003) ao explicitar que: 

  

Os profissionais da educação partiram para a construção de seu 

profissionalismo, buscando sua identidade com as seguintes 
características: ser professor dotado de conhecimento e competências 

especificas que o diferenciam de outros profissionais, isto é, ter a 

docência como base de formação. A aquisição de conhecimentos e a 

de competências ocorrem, inicialmente, nessa formação. 

(BRZEZINSKI 2003, p. 13). 
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     É oportuno identificar que a inserção dos professores foi situada também com 

movimento pedagógico, formação continuada. Explicitando em outras palavras, os 

educadores partem desta trajetória e reivindicam conhecimento e competência no 

âmbito dos espaços formativos. O que fica explicito é que, os profissionais da 

educação não estão acomodados na inércia do sistema. Constata-se que estão 

construindo sua identidade com o desabrochar de uma consciência política, social, 

educacional, histórica, com lutas concretas. Dessa maneira, os professores vêm 

criando condições de afirmar-se na profissão dentro das instituições escolares e 

espaços formativos. Espaços que fazem parte da construção da identidade pessoal 

e profissional.        

     Conforme Pimenta (2002, p.27), entendo que �a escola não é um espaço 

homogêneo e o professor não está passivo� em suas ações. Ele tem condição de 

manejar processos de interação com finalidades adversas, de acordo com seus 

interesses, valores e conflitos. Segundo a autora, �as finalidades educativas 

apresentam um discurso para preparar para a vida e que tenha capacidade crítica. 

Mas o trabalho docente e a vida escolar estruturam-se para negar estas finalidades�. 

Assim, o professor para resistir às pressões que o contexto social e institucional 

exercem sobre ele, acaba reduzindo suas preocupações e perspectivas de análise 

aos problemas enfrentados no âmbito da instituição escolar.  

     Segundo Arroyo (2000, p. 110), as mobilizações dos professores chamam a sua 

atenção sobre a importância que tão às condições de trabalho, os contextos e 

contingência dos meios que desenvolvem as práticas educativas. E considera que a 

melhor resposta para toda a problemática, não é modo de viver o papel docente, 

mas antes de tudo a ações cotidianas são respostas e estratégias sobre o que é 

imposto, ou seja, esmagadores, onde o educador tem que desenvolver as suas 

atividades apenas como um prestador de serviço.    

     Para o autor, a centralidade calcada no professor determina por levar-nos a 

entender apenas a �centralidade pedagógica�, do como ensinamos e como os 

alunos aprendem, mas deixamos de perceber a importância do significado de cada 

ação do professor em relação a sua postura, ou seja, de analisar de que maneira 

ocorre essa dinâmica, entre ser e estar sendo professor.  

     Compreendo com Kullok (2000, p. 94) que, é preciso ter clareza de nossas 

próprias incertezas e dificuldades, assim, conseguiremos reencontrar sentido e 

significado na docência. A autora defende a construção da identidade sob a esfera 
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pessoal e profissional, relações imbricadas e que devem ser partilhadas com outros 

contextos, dando ênfase na experiência de cada um.   

     Com base nesse entendimento, identificamos que, em 1980 e 1990, a formação 

docente passa a ser considerada sob nova perspectiva, por conta dos grandes 

movimentos sociais e históricos que a sociedade passava. Então, o movimento dos 

educadores favoreceu para que o professor ganhasse espaço no �grito�. Ele percebe 

a �ausência� e sua manifestação possibilitou pensar não só na formação da 

sociedade, mas, sobretudo, na sua própria formação. Esses movimentos foram 

predominantemente favoráveis as mudanças na educação e na formação docente, a 

construção de sujeitos autores de si e da história.  

     Brzezinski (1999, p. 102) enfatiza ser necessário que os educadores não 

assumam a mediocridade do mundo oficial e destaca que devem sustentar esta 

ousadia com responsabilidade política e ética, pois existe a possibilidade de dar 

maior significado à sólida formação e à valorização profissional é fundamental, ou 

seja, é um grande desafio nos cursos formativos.            

     Destaco mais que discurso para sinalizar que, não basta apenas participar de 

movimentos sociais, não que não sejam importantes. É necessário criar lutas e 

reflexões críticas, é preciso criar mecanismos apropriados e desenvolver práticas 

que permitam o desabrochar desses profissionais e que a construção da identidade 

pessoal e profissional seja como fundamental sentido de sua inserção na profissão 

como locus de mudanças em ser-professor e estar sendo professor.   
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A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 

desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como 

procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta 

faz parte integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a 

curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes 

diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que 

fazemos (FREIRE, 1986). 
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CAPÍTULO 2º A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE 

 

2.1 Diferentes concepções: psicologia social e a sociologia  

 

      

     Na oportunidade de estabelecer a relação entre Psicologia Social e Sociologia, 

tentarei, num exercício de reflexão e, com certeza elaborar a argumentação sobre a 

pertinência e a importância de explicitar a construção da identidade docente. 

Encontrei estímulo para está intenção neste capítulo em Lane (2006), Ciampa (2002, 

2004), Nóvoa (1992, 1995) e Vianna (1999) que analisam criticamente o processo 

da construção da identidade em relação à sociedade em diferentes concepções.   

     Desse modo, compreendo com Lane que a Psicologia Social busca interpretar o 

sujeito de acordo com as influências sofridas pelo meio social, a autora explicita que:   

 
 
 
O enfoque da psicologia social é estudar o comportamento de 

indivíduos no que ele é influenciado socialmente. E isto acontece 

desde o momento em que nascemos, ou mesmo antes do nascimento, 
enquanto condições históricas que deram origem a uma família, a qual 

convive com certas pessoas, que sobrevivem trabalhando em 
determinadas atividades, as quais já influenciam (...) A psicologia 

social estuda a relação essencial entre indivíduo e a sociedade, esta 

entendida historicamente, desde como seus membros se organizam 
para garantir sua sobrevivência até seus costumes, valores e 

instituições necessárias para a continuidade da sociedade (LANE, 

2006, p. 9-10). 
 
 

 
      

     Pelo que se observa, esta dimensão seria compreender o que deve ser analisado 

é a interação que o sujeito faz com o ambiente e as influências sofridas socialmente, 

pois existem significados atribuídos por um determinado grupo do qual o professor 

faz parte, se fazendo na e com a história, esta não é estática, nem imutável, assim, 

verificar como o homem se insere neste processo de construção, não apenas como 

algo determinado, mas como ele se torna sujeito histórico, transformando a 

sociedade na qual vive, ou seja, a importância do sujeito se fazendo e recriando a 

história, tendo consciência de si e do outro.   
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     Lane (2004, p. 41) explicita que falar em consciência de si como sendo 

necessariamente consciência social, pois a alienação definida pela psicologia é 

interpretada como doença mental, neurose, se aproxima da concepção sociológica 

de alienação. 

     No plano sociológico é feita análise da relação de dominação entre classes 

sociais, essa relação é produzida através das mediações superestruturais, ou seja, 

as instituições que prescrevem os papéis sociais e que determinam as relações 

sociais de cada sujeito de acordo com Lane (2004, p. 41) 

     Com Lane verifico que a alienação está presente dentro do sistema-escola, mas 

ela pode ser analisada no plano individual, enquanto processo que envolve, 

necessariamente, pensamento e ação do professor e em seguida ser pensada, 

analisada, planejada com mais significado. Desta maneira, compreendo que, narrar 

recupera experiências anteriores, quando ações transformam o ambiente.  

     Desse modo, verifico que à Psicologia busca apreender como se dá esta 

internalização da realidade concreta e como ela faz a mediação na determinação 

dos comportamentos do sujeito.  

     A introdução do homem na sociedade é realizada pela socialização primária e 

secundária. A primeira ocorre dentro da família e a segunda decorre da própria 

complexidade existente nas relações de produção, levando ao sujeito a internalizar 

as funções mais especificas das instituições, da leitura que faz do mundo no qual o 

mantenha ajustado e, conseqüentemente, alienado em suas relações sociais. No 

entanto, essa alienação possa assumir formas e graus diferentes, ou seja, o homem 

e suas representações e sua consciência de si e do outro são sempre 

desencontradas em determinadas situações vivenciadas pelo contexto profissional 

como prefere dizer Lane (2004 p.84).  

     De acordo com Vianna (1999), identifico as contribuições da psicologia e a 

sociologia trouxe sobre a definição da identidade. Algumas destas análises 

reconhecem que é preciso e necessário interpretar o indivíduo e a sociedade como 

algo complexo, ou seja, aquilo que vale para definir o sujeito vale para a definição do 

que ocorre no contexto social. Sendo assim, cabe dialogar com as duas concepções 

que trago no âmbito dessa discussão, na tentativa de interpretar a construção da 

identidade pessoal e profissional dos educadores.  

     Pode-se identificar a que a sociologia surgiu com pensamento moderno, isto é, 

ela nasceu num contexto específico, por conta da degradação da sociedade feudal e 
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da consolidação da civilização capitalista. Então, não se pode negar as importantes 

contribuições proporcionadas por uma sociologia orientada por uma perspectiva 

crítica. Isso quer dizer a sociologia tem permitido a compreensão da sociedade 

capitalista atual, das suas políticas de dominação e dos processos históricos que 

buscam alterar a sua ordem existente. Assim, vamos interpretando os desafios e as 

possibilidades da construção da identidade docente.   

 

 

2.2 Desafios e Possibilidades 

 

 
 

     Ao interpretar a construção da identidade docente, entendo que foi um percurso 

desafiador, cheio de possibilidades e inquietações, assim como explicitar as 

�décadas perdidas� e �décadas da educação� foi fundamental para compreender a 

construção da identidade dos professores atualmente.  

     Nos anos de 1980 e 1990, a construção da identidade começa a ganhar 

visibilidade na produção acadêmica e os movimentos favoreceram, por sua vez, a 

adoção de uma política de formação e profissionalização docente, defendendo uma 

formação de qualidade.   

     Nesse sentido, a discussão elaborada no âmbito social, formação e identidade 

parecem-me fértil para o exame as narrativas dos educadores nos dias de hoje, 

mesmo porque as décadas de 1980 e 1990 evidenciaram os movimentos dos 

educadores como espaço de mudanças favoráveis em busca de explicitar à 

importância na conquista desse profissional. No entanto, percebe-se que houve um 

distanciamento das pesquisas empíricas para compreender a construção da 

identidade docente, mas identifico que as influências marcadas pelo movimento 

social, econômico, político e cultural foram as primeiras tentativas de interpretar e 

compreender a construção da identidade pessoal e profissional dos educadores de 

acordo com Pimenta (2002 p. 36). 

     Se, por um lado, a caracterização da identidade docente revela o distanciamento 

e da análise naquele contexto, hoje, ganhamos destaque na perspectiva de explicitar 

a construção da identidade, como possibilidade de interpretarmos a narrativa dos 
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educadores, assim compreender e analisar as influências que marcam esse 

processo. 

     Ao fazer uma revisão da obra de Vianna (1999), tomo contato com o rigor de sua 

pesquisa, que traz a discussão sobre a construção da identidade coletiva, de acordo 

com os movimentos dos educadores nos anos de 1990. A autora parte de duas 

perspectivas: o vivido pelos professores e suas relações com o mundo sindical, e por 

outro, traz uma infinita discussão sobre a produção científica. Ao explicitar sua 

temática, nos aproxima da sociologia, da psicologia social e das ciências políticas e 

parte dessas ciências com a perspectiva de discutir a construção da identidade 

coletiva dos educadores à luz do aporte teórico analisado.  

     Vianna destaca que o tema da identidade existe há muito tempo e emergiu com a 

modernidade. Em seu livro, �Os Nós do Nós: crise e perspectiva da ação coletiva 

docente em São Paulo� cita Santos que explicita: �o colapso da cosmovisão 

teocrática medieval trouxe a questão da autoria, o mundo e o indivíduo que dará a 

respostas; o humanismo renascentista destaca a paradigmática da individualidade 

como subjetividade� (SANTOS1995, p. 136 APUD VIANNA, 1999, p. 49).  

     Segundo a referida autora, Santos faz uma crítica em relação à modernidade, 

afinal, o mundo e o indivíduo passam a dar respostas para o que estava 

fragmentado; em contrapartida, o humanismo destaca uma característica importante 

em relação à subjetividade. Assim, o sujeito ganha destaque no âmbito das análises 

e é considerado o processo de construção dessa identidade, tema resgatado e 

discutido pela teoria da identidade.   

     Ao analisar as teorias da identidade que surgem, em 1960, Sciolla elucida que 

houve um grande interesse na área de sociologia em relação a esta temática, 

naquela época, e destaca à importância que a subjetividade teve nas análises sobre 

a constituição da ação coletiva. Assim, o sujeito passa a ser analisado sob a 

constituição da ação
9. (SCIOLLA, 1983, apud, VIANNA, 1999, p. 50)  

     Numa perspectiva psicológica, explicitada por Ciampa (1987), quanto sociológica, 

o tema da identidade tem sido examinado na dinâmica de constituir o sujeito e não a 

estabilidade de sua definição social.  E ambas ciências focalizam a identidade à 

tensão entre imutabilidade e dinamicidade na construção do sujeito de acordo com a 

explicitação de Vianna (1999, p. 51). 

                                                
9 O conceito de identidade sobre a área sociológica ganha destaque com o funcionalismo, o 

interacionismo simbólico e a fenomenologia social.  
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     A identidade passa a ser aplicada pela sociologia para analisar a personalidade 

do indivíduo, chegando à formação do sujeito, destacando a vida, a liberdade, a 

criatividade como aspectos importantes ao interpretar o sujeito, sua condição social 

no qual estabelece com o mundo, com a sociedade moderna e também 

compreender a sua própria concepção de sujeito e as relações que ele estabelece 

com o meio social que está inserido. 

     Dentro desta lógica, é possível compreender a abertura que o indivíduo começa a 

ter no âmbito da pesquisa. Assim, interpretar a construção da identidade passa ter 

um ganho nas discussões, dando ênfase na formação docente como possibilidade 

de interpretar a identidade pessoal, profissional e coletiva.  

     Desse modo, identificamos a análise do processo, que cruza sobre o caráter 

biográfico com o estrutural. Segundo Nóvoa (1992, p.15) ao interpretar a construção 

da identidade docente, opta em verificar os processos dessa construção e utiliza a 

método biográfico dos educadores. Essa metodologia tem por objetivo investigar e 

privilegiar o estudo das dimensões pessoal, profissional e organizacional 

necessárias no processo autoformativo, uma metodologia muito explorada no campo 

acadêmico nos últimos anos.   

     Vianna (1999, p. 53) recorre a Parsons, que ao desenvolver a teoria da ação 

social, busca uma nova concepção ao interpretar a identidade: coerente, organizada 

e mantida pela estrutura social. Nessa época começa-se a dar mais importância à 

analisada da identidade, como é organizada e a maneira como o sujeito age, ou 

seja, a ação do individuo dentro e fora da esfera individual e social que acabam 

ganhando espaço, isso porque o mundo e o individuo vão responder aos desafios da 

sociedade contemporânea.     

     Em 1960, Berger e Thomas Luckmann (1983), nos Estados Unidos da América, 

retomam a tradição sobre o tema da identidade e destacam-na no sentido individual, 

singular de cada sujeito. Estes autores apóiam-se na fenomenologia social ao fazer 

análises. Então, o conceito de identidade passa a ser discutido para perceber a 

pluralidade do mundo, onde vive o indivíduo. 

     Hans Friedge-Kelner, Peter e Berger destacam quatro aspectos de que devem 

ser interpretados em relação à identidade individual moderna, de acordo com os 

autores ao explicitar que: 
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(...) O primeiro é sua peculiar �abertura e multiplicidade�: o indivíduo 

não só mostra uma grande capacidade objetiva de transformar a 

identidade nas fases sucessivas de sua vida, mas também consciência 

subjetiva e grande rapidez para se defrontar com essas 
transformações. O segundo aspecto da identidade individual moderna 

é sua diferenciação e pluralidade. O terceiro trata de sua característica 

reflexiva: a sociedade moderna põe o indivíduo em confronto com o 

caleidoscópio sempre muito grande de experiências sociais e 

significados, constrangindo-o à reflexão para fazer projetos e tomar 

decisões. Essa refletividade não só diz respeito ao mundo exterior, 

mas também à subjetividade do indivíduo e, de um modo particular, á 

sua identidade. O quarto aspecto refere-se à centralidade do indivíduo, 

cada vez mais um locus muito importante na hierarquia de valores: 
fala-se em liberdade individual, autonomia individual, direito individual. 
(HANS FRIEDGE-KELNER PETER; BERGER 1983; APUD VIANNA, 
1999, p.50) 

      

 

      

     Na tentativa de explicitar a constituição e as formas de ser e se sentir professor, 

Nóvoa adverte que �a identidade não é um dado, não é uma propriedade, não é um 

produto: a identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de construção da 

maneira de ser e estar na profissão�. Desse modo, deve ser considerada a 

dialeticidade no processo de construção dessa identidade pessoal e profissional e 

não apenas na esfera individual, mas destacar a esfera social (NÓVOA, 1992, p.15).  

     Em outra perspectiva de análise, na psicologia social a definição de identidade 

refere-se à tensão entre �imutabilidade� e �dinamicidade� de acordo com a 

explicitação de Ciampa. Assim, a construção da identidade é como algo imediato, 

imutável. (CIAMPA, 1987, apud VIANNA, 1999, p. 51) 

     Nesta perspectiva, verifico que a identidade como metamorfose tem significado 

de uma identidade constituída pelas relações de igualdade e de diferenciação, com 

base na característica dos educadores que permitem identificá-los como idêntico a si 

mesmo, mas diferente dos demais, e outros que mostram diferenças que podem 

adquirindo ao longo do tempo, ou seja, a metamorfose que vive e que neste caso 

aproxima ou afasta de seus pares, ou grupos.  

     Se considerarmos apenas a construção individual, deixamos de interpretar a 

construção continua dessas mudanças. Com base nisso, identificar e assegurar 

alguns elementos de nossa vida entre o passado, presente e futuro são aspectos 

favoráveis para interpretar a construção da identidade. Se o sujeito for analisado sob 
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o aspecto individual, com certeza, correremos o risco de �substantizar, de 

determinar, de individualizar� a construção da identidade como algo determinado 

preexistente, como prefere Vianna (1999, p.51).         

     Os autores citados nos dão uma pista importante, pois se partimos do ponto de 

vista, de que a identidade deve ser interpretada sob o aspecto individual, correremos 

sérios riscos de estarmos trabalhando a favor da exclusão da trajetória do sujeito, o 

que corrobora a construção de um mundo extremamente perverso apoiado em 

razões fechadas do mundo social e histórico.   

     Vianna (1999, p. 55) ao analisar a identidade na perspectiva individual, refere-se 

que esta torna reducionista, simplista, estática de uma identidade em construção, 

por exemplo, a responder à indagação: �quem sou eu? Identificamos um corpo fixo, 

acabado, sem dar a mínima importância durante a construção da identidade, ou 

seja, um eu sem o nós. 

     Assim, o professor deve ser respeitado pelas aptidões, talentos próprios, um 

sujeito de potencial, que vai construindo/reconstruindo, elaborando seu crescimento 

pessoal, afirmando sua condição profissional, de acordo com a relação que 

estabelece com o individual, social e histórico.   

     Alberto Melucci (1975) traz a discussão da identidade individual nas sociedades 

contemporâneas, considerando-a uma das chaves teóricas para a compreensão das 

mutações do indivíduo em uma realidade social aberta, múltipla, diferenciada, 

reflexiva e controladora. O autor considera o conceito de �identidade também por 

identização�: Sua análise seguiu sob um novo olhar, a construção individual e 

coletiva do sujeito. Para ele, a identização, tem por objetivo �exprimir o caráter 

processual, auto-reflexivo e construído da definição de nós mesmos�. Assim, o autor 

ao examinar busca compreender o processo de construção da identidade individual 

e coletiva, para interpretar a ação do sujeito, as mudanças que ocorrem durante 

esse processo de acordo com a interpretação de Vianna (1999, p. 52)  

     Com base nesse entendimento, a construção do sujeito e da identidade renova e 

transforma-se de acordo com o sistema de relações ao qual o sujeito está inserido e 

ao que se referem.   

     O conceito de identidade tem conotação sob duas perspectivas: �estática� 

(consistência; manutenção dos limites e reconhecimentos); e dinâmica (processo de 

constituição) �(MELUCCI APUD, VIANNA 1999, p. 56)�. 

     Vianna destaca que:  
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Ao analisar a construção da identidade é fundamental considerar o 
processo dinâmico identidade mascarada, sem estabilidade, sem 

continuidade para a constituição de si; e a permanência pode-se 
reafirmar o individualismo como tendência e ser a fundamentação de 

uma identidade rígida, fechada em si durante o processo de 

construção da identidade dos professores. (VIANNA, 1999, p.56). 
      

 

     Estas reflexões por certo ajudam a avançar nos rumos que podemos dar ao 

processo autoformativo do educador, considerando a construção da identidade 

docente a fim de direcionar com rigor, com objetivo de humanizar o ser professor no 

mundo pessoal e profissional durante o processo de construção.   

     Em concordância com os autores citados, compreendemos a importância de 

verificar a construção da identidade do professor, respeitando seu processo 

dinâmico e de estabilidade. Nesta linha de raciocínio, é impossível deixar de elucidar 

a afirmação de Nóvoa que explicita que: �não dá para separar o eu pessoal do 

profissional� (1992, p. 17).   

      

 

2.3 A construção da identidade: �eu pessoal� � eu profissional� 

 
 

   "... o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas 

estão sempre iguais, ainda não foram terminadas - mas que elas vão 

sempre mudando. Afinam ou desafinam� como afirma Guimarães 

Rosa em o Grande Sertão: Veredas. 

      

      

     Ao fazer a discussão da identidade no processo de construção individual, recorro 

ao movimento do �eu pessoal� e �eu profissional�, apoiado na relação que o 

professor faz de acordo com sua interpretação. Assim, identifico que ele que vai 

sendo construído, �que ainda não foi terminado� e é nesse entrelace de significados 

que existe possibilidade de repensar a formação pessoal e profissional durante o 

processo da construção de sua identidade. 
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     O tema da identidade conduz à interpretação não do sujeito, mas, sim, do ator 

social de sua potencialidade, isto como elemento importante, já que a construção da 

identidade do professor não é um dado que termina, estagnado, mas, evidencio-o 

como espaço de lutas e conflitos. Nesse sentido, interpretar a 

construção/reconstrução da identidade do ser-professor não pode ser vista apenas 

no aspecto individual, mas, sobretudo da construção social em �ser e estar na 

profissão�.  

     Por isso, falar em processo identitário significa fazer parte dessa dinâmica que a 

caracteriza a �maneira como cada um se sente e se diz professor�, conforme elucida 

Nóvoa (1992 p.16-17). Este autor busca interpretar a construção da identidade 

considerando a trajetória de vida dos educadores, ou seja, destaca a importãncia de 

analisar o processo formativo, história de vida, percurso escolar, relações que o 

educador estabelece na história.    

     Ao nascer, cada um de nós mergulha na vida histórica, na social, e vive, ao longo 

de sua existência distintos papéis e lugares sociais diferentes. Momentos carregados 

de significados - estáveis e emergentes - que nos chegam por meio dos outros, 

mediados por nossos parceiros sociais, longe e distantes, conhecidos e ignorados. 

Integramo-nos progressivamente nas relações sociais, culturais e históricas e, com 

base nelas aprendemos a nos reconhecer como sujeitos na profissão. Desse modo, 

explicito que a construção da identidade é o conjunto de representações do eu pelo 

qual o sujeito comprova que é semelhante a si mesmo e diferencia-se do outro, de 

acordo com suas dimensões pessoais e sociais. 

     Nóvoa explicita que:      

 
 

(...) Mobilizar as dimensões pessoais nos espaços institucionais, de 

equacionar a profissão à luz da pessoa (e vice-versa), de aceitar que 
por detrás de uma-logia (uma razão) há sempre uma-filia (um 
sentimento), que o auto e o hetero são dificilmente separáveis, que 

(repita-se à formulação sartriana) o homem define-se pelo que 
consegue fazer com o que os outros fizeram dele. (NÓVOA 1992, 

p.25). 
 

      

 

     Como Nóvoa (1992) tem sido o grande responsável por inúmeros trabalhos e 

publicações referentes à construção da identidade. Entendo que o autor focaliza 
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suas análises sobre processo de formação docente ao investigar a construção da 

identidade, explicita e considera o tempo como fator determinante. Tempo para 

refazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar mudanças. O autor faz 

suas análises baseadas na trajetória percorridas pelo professor, buscando 

interpretar a construção da identidade pessoal e profissional. Desta maneira, 

estabelece uma relação de integração com o seu �eu pessoal e eu profissional�, com 

possibilidade de mobilizar as dimensões pessoais, dentro dos espaços institucionais.   

     Nessa direção, há necessidade de verificar com coerência os acontecimentos da 

vida da pessoa, dando importância à sua experiência individual e social e a 

apreendê-la é vê-la na tentativa de construir continuamente a mudança, em uma 

perspectiva na construção da identidade pessoal em busca de afirmação 

profissional.  

     Além de interpretar a construção da identidade individual, existem inúmeras 

discussões referentes à construção da identidade profissional. Afirmo ser um desafio 

em uma sociedade rapidamente marcada por um pragmatismo tecnicista, em que 

tudo deve ser explicitado por uma utilidade. Por isso mesmo, a compreensão supõe 

uma reflexão crítica do modo e que o professor diz de si mesmo em relação ao 

espaço pessoal e profissional. Se não for assim, será mero exercício intelectual.  

     Pimenta (1999) faz a descrição do processo de construção histórica, o sujeito 

localizado no tempo e no espaço, a ação que constrói, cria, recria seu conhecimento 

e seu fazer profissional, na busca de novas possibilidades, de mudanças em 

determinado contexto histórico-social. No entanto, a autora destaca que na medida 

que esse profissional estabelece a relação social, ele transforma-se de acordo com 

as circunstâncias, identifica a desvalorização docente na atualidade e explicita que:   

 
  
 
Isto significa que, de acordo com as circunstâncias e exigências 

postas pela sociedade em uma determinada época, o fazer 

profissional tem, historicamente, maneiras diferentes de atuação e a 

imagem do profissional docente sofre modificações, submetendo-se a 
avaliações dos indivíduos da sociedade que ora enaltecem, 
concedendo-lhe status e prestígio, ora o desvalorizam, como vem 

ocorrendo na atualidade. (PIMENTA, 1999, p.35)  
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     A autora demonstra uma condição desfavorável para os professores ao explicitar 

a condição de �ser e estar na profissão�. No entanto, há de ressaltar que a 

construção da identidade perpassa pela avaliação em inúmeros segmentos da 

sociedade. Na construção profissional, o professor enfrenta inúmeros processos de 

repressão e sofre fortes influências do meio social e muitas vezes, nega-se em uma 

condição de sujeitamento.           

     Para Nóvoa (1995) a identidade é uma construção histórica desde a Antiguidade 

e com o passar do tempo o sujeito vai recebendo influências de época para época. 

Assim, essa construção vai sendo reforçada e é passada de geração a geração, 

solidificando-se com influências positivas e negativas que vão afetando a construção 

da identidade pessoal e profissional docente.   

     A identidade não deve ser abordada como identidade atribuída, abstrata, mas 

construída com a prática social. Assim, destaco a possibilidade de romper com as 

amarras, fazer rupturas e isto emerge em cada ação que o sujeito estabelece de 

acordo com suas necessidades e interesses no âmbito do sistema-escola.  

     Se partir do pressuposto que a construção de identidade não é atribuída e, sim, 

construída, de que maneira isso ocorrerá dentro do sistema-escola onde o sujeito 

está inserido como profissional? A construção deve ser interpretada de acordo com 

as imposições sofridas dentro do sistema, é preciso fazer uma leitura mais precisa e 

verificar as condições em que esses profissionais vão construindo sua identidade 

profissional de acordo com as interações sociais nos quais estão inseridos.    

    Gatti (1996) explicita que   

 

 
 
A identidade do professor é fruto de interações sociais complexas nas 

sociedades contemporâneas e expressão sociopsicológica que 

interage nas aprendizagens, nas formas cognitivas, nas ações dos 

seres humanos. Define um modo de ser no mundo, num dado 
momento, numa dada cultura, numa história. (GATTI 1986, p. 86). 

 

      

      

     Nesse contexto, a construção da identidade passa pelo movimento de interação 

sociocultural e histórica, nessa estabilidade e dinâmica o professor estabelece a 

construção de sua identidade profissional. Então, precisa estar engajado, pois a 
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desvalorização profissional está diretamente ligada a sua inércia. Se considerarmos 

que a construção da identidade é um espaço de luta e conflitos é, nesse momento, 

que ele poderá consolidar a construção de sua identidade de forma passiva ou ativa 

dentro de qualquer sistema: familiar, social e histórico. Assim, o educador vai 

construindo a sua independência com base de uma construção de sua identidade 

capaz de afirmar-se na profissão.         

     Brzezinski (1996) identifica que �o professor não tem independência em relação 

ao estado, que é o seu principal contratante. O grande desafio é buscar a 

independência em termos de autonomia inerente à profissão e configurar um papel 

profissional mais liberto da vinculação professor-funcionário público�. (BRZEZINSKI, 

APUD; MARTINS; PEREIRA 2002, p. 128). 

     Desta maneira, fica claro que há necessidade de interpretar a construção da 

identidade profissional em sua condição de ser e estar na profissão. Assim, 

evidenciar algumas representações que os professores fazem de acordo com sua 

percepção, sua função de ser e estar na docência.   

     Carrolo identifica as representações, caracterizando a prática do profissional em 

seu agir comunicacional e destaca que:  

 

 

(...) Ser professor é uma atividade complexa, cuja finalidade é a 

produção de �estado de espírito �e a modificação e de mentalidades e 

comportamentos das pessoas, cujas características revelam o agir 

comunicacional. Pretende-se definir e compreender a docência em 

torno de três funções representativas do professor: a função de 

mediador, a função de decisor e a função de captar auditórios 

adversos resultantes de uma articulação dialética entre si no contexto 

da ação pedagógica. (CARROLO, APUD MARTINS; PEREIRA, 2002 

p.129) 
      

      

      

     Pautada na explicitação do autor sobre as representações que o professor exerce 

como �mediador�, �decisor�  e  �captador�, que são resultados de uma articulação 

dialética entre ele e o contexto no qual está inserido. Isto representa a construção de 

identidade profissional, de acordo com a dinâmica que estabelece com o mundo em 

suas relações. Esse movimento ele faz baseado nas representações sociais, 

formativas, culturais que lhe vão sendo atribuída historicamente.   
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     Martins e Pereira (2002), ao explicitarem sobre a crise da identidade docente, 

enfatizam a dialeticamente, por ser algo atribuído e identificam a possibilidade de 

ruptura com essa atribuição construída com base no contexto histórico. Desse modo, 

os professores devem lutar contra a opressão que os reduz a simples executores 

das decisões tomadas pelos que se julgam os únicos competentes para decidir. Elas 

concluem que: 

 
 

A identidade profissional docente é construída no cotidiano, a partir 

dos pressupostos de exercer sua atividade sobre o alicerce da trilogia 
dos saberes específicos, dos saberes pedagógicos e das experiências 

adquiridas dentro e fora da sala de aula, nos desafios enfrentados e 
superados no exercício da função ao longo do processo histórico. 

Cada saber tem seu valor, sua legitimidade; porem é da junção e da 

interligação de todos que chegaremos a competência, um dos 

elementos fundamentais da identidade profissional (PEREIRA; 
MARTINS 2002, p.131) 

      

      

     Para Pimenta, a identidade não é algo imutável, mas construído. Então, o 

professor passa a ser o principal protagonista do seu dizer, mas carrega seus 

valores, a maneira de se perceber no mundo, na sua peculiar história, trazendo seus 

saberes e significados como ator e autor, a partir daí, estabelece a relação com 

outros com quem convive no cotidiano (PIMENTA, 2000, p.19). 

     A identidade é construída conforme as relações que o professor tem em seu 

cotidiano. Percebo quando o educador fala de si, ele fala do outro, não consegue 

deixar de inserir-se na sua própria história pessoal. A construção da identidade é 

marcada pela atividade que exerce, de acordo com sua atuação profissional e seus 

saberes. Desta maneira, ele afirma-se em sua condição de ator social dentro e fora 

do sistema.  

     Refletir sobre a construção de identidade profissional é um grande desafio, pois 

há de se levar em conta o tempo de profissão, sua cultura, suas escolhas, sua 

existência, sua função, seus interesses, seus saberes, estes profundamente sociais 

e históricos. Isto não quer dizer supra-individuais, mas, as relações e interações que 

o professor faz com o mundo são importantes sem menosprezar o saber individual, 

segundo Tardif (2002 p. 56-57). 

     Em outra perspectiva de análise, o autor afirma que, �a construção da identidade 

está pautada nos saberes que não são inatos�. Assim, o professor incorpora em sua 
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prática profissional e tem condições de solucionar os problemas que enfrenta no 

cotidiano.  

     O autor prossegue, explicitando que o saber está nas relações humanas e está 

explicito na existência humana de cada um e identifica que esses saberes não são 

construídos isoladamente, mas coletivamente de acordo com o tempo de 

experiência que vai moldando a construção dessa identidade profissional (TARDIF, 

2002, p. 15-17).    

     Para Tardif os saberes subjetivos que cada professor traz, estes que vão modelar 

a identidade e elucida que: (...) �apenas ao cabo de um certo tempo-tempo da vida 

profissional, tempo da carreira-que o Eu pessoal vai se transformando pouco a 

pouco, em um Eu profissional�.(TARDIF, 2002 p. 108).  

     Compreendo que o subjetivo é um forte mecanismo na construção da identidade 

pessoal e profissional. Então, não se pode deixar de verificar que saber conviver em 

uma instituição é tão importante como �ser e estar na profissão�. Assim, como outros 

aspectos devam ser considerados, a inserção na profissão, influências recebidas 

pelo contexto.  

     Considero que a construção de identidade deve ser realizada com acúmulo de 

experiência e saberes nos contextos: históricos, sociais, culturais, mas é importante 

respeitar as emoções e a afetividade de cada sujeito. O sujeito existencial, um ser-

no-mundo, uma pessoa completa com o seu corpo, suas emoções, tem sua 

linguagem, se relaciona consigo e com o outro, isso são saberes plurais e que estão 

interligados na construção da identidade pessoal e profissional. 

     Ao finalizar, fica evidente que �(...) o professor é a pessoa; e uma parte 

importante da pessoa é o professor�. (JENNIFER NIAS 1991, APUD NÓVOA, 1992, 

p.15). Então, cada sujeito vai se transformando, vai moldando sua identidade a 

medida da sua vivência pessoal, profissional e formativa que os espaços sociais 

contribuem nessa trajetória de construção e (des)-construção da identidade. (des)-

construir para construir esse é um grande desafio na formação.  
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2.4 O sujeito e ator social que navega... Construção e (des)-

construção da identidade 

      

     O esforço é buscar a instrumentalização necessária para compreender, nesse 

emaranhado de relações, a dimensão do sujeito e ator social que, em geral, fica 

submerso e, principalmente, negado no jogo dinâmico das relações entre construção 

e (des) construção de sua própria identidade.   

     Pensar a construção e (des)-construção da identidade significa identificar o que é 

ser sujeito e ator social. Este último conceito está mais próximo de ser-professor, 

pois ele é capaz de interagir, refletir, tomar decisões. Nesse sentido, o professor 

envolve suas capacidades afetivas, históricas, imaginativas e relacionais durante a 

construção de sua identidade pessoal e profissional. Então, todas as pessoas são 

uma complexa unidade natural, histórica e cultural. Nesta perspectiva, o ator social é 

mais que um corpo com funções biológicas e psicológicas, ele é um ser de desejo, 

sentimentos, angústia, medo, racional, que age, reage baseado nas interações 

sociais que estabelece com meio.  Todo este processo de construção da identidade 

perpassa pela construção e dês-construção da identidade que faz parte do processo 

formativo, das influências sofridas durante a sua trajetória de vida.       

     Para identificar a condição do sujeito recorro a Morin (2002, p. 118) que elucida 

que a ciência expulsou o sujeito das ciências humanas, por conta do princípio 

determinista e redutor. O autor afirma que, o mesmo foi expulso da Psicologia, da 

Sociologia, da História. Segundo �as concepções de Althusser, Lacan, Lévi-Strauss, 

foi o desejo ardente de liquidar o sujeito humano�, de acordo com a explicitação do 

referido autor.  

     Ao fazer a análise, destaco a questão da afetividade, do sentimento desse ser-

professor. Percebo que o mesmo deixa de ter importância sobre os aspectos 

históricos e afetivos, isso não foi levado em conta, apenas sua racionalidade ao 

cumprir seu papel social, ou seja, exercer a profissão para cumprir metas e objetivos 

dentro do sistema-escola.   

     Falar de sujeito e ator social é considerar seu papel social, de acordo com as 

relações humanas que ele estabelece. Todavia, a definição dele está internamente 

ligada a seu modo de vida em face da instituição em que vive, age, planeja, reage, 

pois toda ação tem uma reação. 
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     Com Sung (2000, p. 47-62), compreendo que �quando se fala de sujeito, ele é 

tratado como objeto até no momento em que este fala de si mesmo�. Sem dúvida, é 

preciso considerar a importância trazida pelo autor de como vem sendo constituída a 

condição do sujeito na sociedade contemporânea. Um ser-professor que se vê como 

objeto baseado em sua trajetória pessoal e profissional, sem que se dê conta do 

processo de construção de sua identidade. O autor explicita que não se pode pensar 

na construção da sociedade, mas, sobretudo a importância na construção do sujeito.   

     Neste sentido, destaco algumas idéias sobre o sujeito, que se revelam na inércia 

de um sistema que o esmaga. No entanto, ele se revela no grito, na ausência. 

Assim, é chamado para responder como �ator social�. Então, transcende a qualquer 

sistema que o reduz em sua condição de sujeiticidade.  

      Hinkelammert explicita que:  

 

Não é um conceito que descreve ou se refere ao ser humano concreto que 
existe nas relações sociais e humanas. Sujeito é uma potencialidade humana. 

Não é uma substancia � algo que subsiste por si só ou em ralações dentro de 

sistemas ou em redes-, mas uma �ausência que grita�, uma potencialidade ou 
conjunto de potencialidades que possibilita o ser humano se por a resistir à 

redução pretendida por sistema social dominante (HINKELAMMERT APUD 

SUNG 2000, p.55). 

      

     Interpretar o professor significa pensar na condição pessoal e profissional, já que 

se sabe que ele estabelece uma relação dentro de vários contextos, sociais, 

culturais, históricos e políticos. Identifico que a instituição escolar não é um espaço 

que propicia mudanças, ela ainda está pautada em uma escola com fortes traços 

tradicionais, porque tem metas, diretrizes na qual o professor precisa enquadrar-se 

para fazer parte de um determinado grupo coletivo. Verifico que a construção dessa 

identidade ocorre em um espaço de lutas e conflitos, sua potencialidade humana 

também deve ser considerada.   

     Neste contexto profissional, o professor tem condição de resistir à redução 

pretendida pelo sistema social dominante, ou seja, a importância das distorções que 

ele faz em prol de mudanças. Isso Freire (1980) já trazia forte em seu pensamento 

sobre a condição do corpo docente. Identifico que a construção dessa identidade 

perpassa no processo de afirmação de ser-professor, quando o mesmo diz de si 

mesmo, mas sem perder de vista o outro. Esta construção encontra-se em um 
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processo de afirmação de sua identidade, com possibilidades de transformação, de 

distorção.  

     Recorro a Freire ao enfatizar que: 

 
 
 

(...) da distorção do ser mais, o ser menos leva os oprimidos, cedo ou 

tarde, a lutar contra quem os fez menos. E esta luta somente tem 
sentido quando os oprimidos, ao buscar recuperar sua humanidade, 
que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente opressores, 

nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas 
restauradores da humanidade em ambos (FREIRE, 1980, p.31).  

      

 

     Desta maneira, não podemos negar o que o citado autor afirma e chama atenção, 

pois a construção desse sujeito deve ser de forma efetiva na restauração da 

humanidade entre o que fez menos, isso em busca da distorção de ser mais. Deve 

estabelecer uma relação humana, ou seja, interação desse professor dentro do 

sistema-escolar. A condição de atuar deve estar impregnada de ações humanas, de 

amorosidade. 

     Para destacar o professor frente ao sistema, a efetiva ação dele deve ser 

considerada na construção identidade pessoal e profissional, como o principal ator 

do processo.  

     O contexto dos anos de 1980 e 1990 foi marcado por um descaso em relação à 

participação dos profissionais da educação dentro dos sistemas. Eles não 

participaram de forma efetiva das decisões que recaíram sobre si dentro do sistema 

que objetivou a construção de sua identidade.  

    Desse modo, pertinente explicitar de que maneira o sistema tenta objetivar a 

condição de sujeito e ao reduzi-lo, recorro a Sung que enfatiza que: 

 

 
A afirmação do ser humano como sujeito ante sistemas sociais � que 
tendem a objetivar o ser humano e a reduzi-lo a uma peça do sistema 

� exige para sua efetivação uma ação social e/ou política. Essa ação 

só pode ser realizada na medida em que o ser humano toma parte em 
um movimento social e/ou uma estrutura social (como partido ou 
sindicato) isto é, na medida em que ele se transforma em ator social 

dentro de uma instituição e utiliza o cálculo meio � fim. (SUNG, 2000, 
p.55) 
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     Pensar o sujeito no intuito de explicitar o papel do professor de educação que vai 

construindo sua identidade em um processo de afirmação e negação. Por este 

motivo, a construção e des-construção da identidade ocupam um lugar dentro do 

sistema de mercado, sobretudo, em uma condição de se afirmar gritando, opondo-se 

a redução que torna sua vida insuportável. Mas essa vítima nega-se para se afirmar 

na construção de sua identidade, esse processo não pode prescindir do professor 

atuar no plano social e institucional como �ator social�. 

     Para Sung (2000), o sujeito é determinado ao cumprir um papel social dentro de 

inúmeros sistemas, mas há de se ressaltar que o sistema acolhe o professor para 

exercer sua função profissional, ao mesmo tempo esmaga-o, isso impossibilita a 

condição do �Ser Mais� como prefere Freire (1980, p. 30-31).  

     Esta identidade passa pelo processo de construção, como prefere Nóvoa (1992, 

p. 16) �a identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um 

produto�. Sendo assim, identifico que a construção dessa identidade está ameaçada. 

     Muitas vezes, o educador encontra-se rígido para as novas mudanças, isso se 

manifesta na grande dificuldade de construir uma identidade de forma profícua, pois 

esta construção não é algo adquirido, mas, construído. 

     Devemos considerar que esse profissional recebeu uma formação reprimida, seja 

na infância, na vida adulta, isso o levou a agir, fazer e ser, a manifestar-se de forma 

negativa em atuar, conforme fica explicito nas narrativas dos educadores quando 

explicitam a relação de conflito que enfrentam dentro do sistema-escola.  

     Existe no cenário de um sistema, a construção e da (dês) construção da 

identidade docente, a necessidade de refletir sobre os construtos históricos e sociais 

como sendo à base da formação docente.  

     É pertinente trazer as explicitações de Almeida quando diz que:  

 

(...) é a ocasião para pensar em que medida o corpo do docente 

perdeu-se no sistema (...) o corpo é uma ameaça constante ao 

sistema (...) o corpo conturba o sistema (...) E, por isso, ele é 

sistematizado para caber naquele (...) um motivo para refletir, um 
programa para executar, os quais são voltados para os corpos sofridos 

e visam contribuir com sua luta pela sobrevivência (ALMEIDA, 2001, p. 

24-25-127). 
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     Ao interpretar a crítica tecida por Almeida, compreendo que o sistema nega a 

potencialidade desse sujeito, ou seja, existe uma sistematização dentro do sistema. 

Então, ele grita na ausência que lhe é �cabível�. Assim, cabe ressaltar que esse 

cabível não é um processo inerte, de acomodação, mas, que contamina, planta 

pensamentos, e é inquieto em sua maneira de ser, de se narrar, em sua construção 

pessoal e profissional.  

     Identifico que a construção da identidade perpassa por espaços de lutas, nos 

quais o profissional está inserido, mas essa construção é um processo continuo de 

negação para se chegar à afirmação profissional. Uma construção que perpassa 

pelo aspecto individual, mas ocorre, sobretudo, em uma sociedade capitalista, que 

vai construindo o homem como mero suporte do capital, que determina, negando-o, 

impedindo-o de ser verdadeiramente sujeito, em contrapartida nega-o na medida 

que determina sua condição de exercer sua função profissional. 
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Quase nenhuma ação humana tem por sujeito um indivíduo isolado. O 

sujeito da ação é um grupo, um Nós�, mesmo se a estrutura atual da 

sociedade, pelo fenômeno da reificação, tende a encobrir esse �Nós� e 

a transformá-lo numa soma de várias individualidades distintas e 
fechadas umas ás outras. (LANE E GODO APUD LUCIEN GOLDMAN, 
1947)  
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CAPÍTULO 3º: SER-PROFESSOR...SER NAVEGANTE...    

 

 

 ...Não sei se fui claro, não foste, mas não tem importância, claridade e 

obscuridade são a mesma sombra e a mesma luz, o escuro é claro, o 

claro é escuro, e quanto a alguém ser capaz de dizer de facto e 

exactamente o que sente ou pensa, imploro-te que não acredites, não 

é porque não se queria, é porque não se pode.  (JOSÉ SARAMAGO 

1988, p. 125). 
 

 

     Neste capítulo, exploro as narrativas do ser-professor com base nas 

considerações tecidas ao longo do estudo, que foram confiadas pelos sujeitos da 

pesquisa, procuro trabalhar as informações e interpretá-las à luz do referencial 

teórico-metodológico construído no diálogo com os autores que integraram o corpo 

desta pesquisa.   

     Nas análises das entrevistas semi-estruturadas com os educadores, utilizo a 

expressão deste capítulo: Ser-professor... Ser navegante... Expressão para explicitar 

o movimento que expressa a ação do ator social e a construção da identidade, um 

processo que caracteriza a dinâmica e a estaticidade de cada professor quando diz 

de si mesmo no âmbito profissional.   

     Entendo que se considerar apenas o dinâmico, corro o grande erro de 

estabelecer uma construção de identidade mascarada, sem estabilidade, sem a 

mínima continuidade na construção do si. Se der ênfase a estaticidade, poderei 

reafirmar o individualismo como tendência e fundamentar uma identidade fechada, 

rígida em si como explicita Vianna (1999 p.56).  

     Assim sendo, procuro fazer uma leitura crítica e profunda, ao mesmo tempo 

busco a possibilidade de interpretar de que maneira ocorre esse processo de 

construção, isto é, compreender de que maneira ocorre a construção dessa 

identidade profissional, estabelecendo essa relação entre dinâmica e a estabilidade 

como aspectos fundamentais neste capítulo.    

     Com Freire (1997, p. 72) compreendo que o ser-professor é um ser inacabado, 

ou seja, um ser de movimento que age no mundo de acordo com a experiência 

vivenciada por ele.  Portanto, o autor enfatizava que: �o mundo não é. O mundo está 

sendo�. Em minha interpretação, o �ser e estar� é movimento, é vida, é trajetória 

continua durante o processo de formação pessoal e profissional. Verifico também 
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que é um devir no sentido de interpretar o navegar, refletir, interagir em suas 

relações sociais, culturais e históricas baseadas na interação que o ser-professor faz 

durante sua trajetória de vida e com outros seres humanos.    

     Neste contexto, tomei como delimitação a ser pensado a entrevista piloto
10, como 

ponto de partida em um primeiro momento, por considerar um elemento de suma 

importância, também com intuito de buscar informações, considerando aspectos da 

construção do conhecimento e da possibilidade de aprimorar-me na questão 

geradora da pesquisa de campo, ser sujeito na profissão. Assim, posso concluir que 

esse recurso foi desafiador na perspectiva de estabelecer a relação entre a 

construção da identidade e formação docente.  

     Ao realizar esta pesquisa, procurei percorrer o caminho metodológico adequado, 

então, optei pela abordagem de cunho qualitativo, mais precisamente a narrativa dos 

educadores. Compreendo que evidenciar a narrativa em uma sociedade 

predominantemente neoliberal, cujos sujeitos funcionam como mecanismo de 

invenção serializada é um desafio. Primeiro, porque me deparo com a produtividade 

do capital exacerbado, funcionando como se fosse uma grande fábrica, onde a linha 

de montagem é importante e porque é preciso produzir em série em todos os 

setores.  

     No mesmo movimento, constato um cenário triste que proclama o fim da história 

por meio daqueles que defendem o aperfeiçoamento do sistema, a afirmação de 

inutilidade e vazio das utopias11. Aos que defendem tais idéias, não existe pensar a 

transformação da sociedade sem o capitalismo. Isto é, o futuro é o capitalismo 

melhorado, portanto, não há lugar à utopia nem à �esperança�, de acordo com a 

interpretação que faço com Freire, pois sem uma educação libertadora não haveria 

motivo para termos esperança. Esperança que sustento como sendo a principal 

condição humana de ser-professor, ou seja, �para ser tem que estar sendo�, como 

sugere Freire (1987 p.73).   

     Sendo assim, na narrativa existe um forte mecanismo que transgride todas as 

regras em prol da transformação de cada ser-professor. Ela elucida ao dar voz ao 

                                                
10 Entrevista piloto significa dar início à coleta de dados e verificar e identificar nas entrevistas o que 

se pretende para responder os objetivos da temática, de acordo com a explicação da Dra. Profª 

Rosália Maria Ribeiro de Aragão (UMESP).    
11 Mance, Euclides André (1994) enfatiza que cada ser humano articula seus desejos, sonhos, 

esperanças e projetos sob uma utopia. A utopia de cada um é justamente aquilo que cada qual quer 

realizar em sua vida particular, um norte de existência pessoal. Texto apresentado em seminário 

preparativo à Semana Social da CNBB, realizado em Curitiba em maio.  
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sujeito, que é oprimido dentro do sistema-escola, que nega sua subjetividade em 

favor da objetividade quantitativa quando se narra como sujeito na profissão. 

     Conforme Maria Isabel Cunha (1998, 43), compreendo que a narrativa não pode 

ser apenas para descrever a realidade, mas, sobretudo para produzir conhecimento, 

fazendo e re-fazendo a história estamos fazendo ciência, transformando-a, assim 

reinventando o mundo e nos construindo mais humanos em nossa condição de ser-

professor.   

     Connelly ; Clandinin explicitam que:  

 
 

A razão principal do uso das narrativas na pesquisa em educação é 

que os seres humanos são organismos contadores de histórias, 

organismos que individual e socialmente, vivem vidas contadas (...) 
Por isso, o estudo das narrativas é o estudo da forma como os sujeitos 

experimentam o mundo. (CONNELLY; CLANDININ, 1995, p.11).  
      

 

     Entendo que toda a narrativa representa o mundo do sujeito-reagente ou o mundo 

que ele cria intencionalmente, como eficiente e eficaz em seu projeto de intervenção 

social. Geneticamente, fim em si mesma - mas consiste em meio, instrumento, 

função da intencionalidade histórico-social dos sujeitos ao se narrarem na profissão.   

     Em outras palavras, a narrativa possibilita ao sujeito narrar seus anseios, dúvidas 

e sentimentos. Esse mecanismo não é só ouvir, ver e aceitar como está posto nos 

discursos dominantes que procuram materializar o homem. Mas, sobretudo, a 

narrativa é ser autor de sua voz, ou como prefere Barbosa (1998 p.86) �Autorizar-

se/Tornar-se Autor/Criar�, ou seja, é o processo que possibilita este sujeito criar seu 

próprio caminho o que nos leva a crer que esses três conceitos estão 

intrinsecamente ligados a construção da autonomia
12, pois a definição de suas 

próprias leis, independe de qualquer sistema-escola onde o ser-professor atua.            

     Assim, faz jus a essa metodologia como estratégia de autorizar-se, tornar-se 

autor como possibilidade de resgatar a pesquisa qualitativa. Esta como contribuição 

significativa para solidificar a teorização metodológica a que se propõe esta 

temática.  

                                                
12  Morin, Edgar define o conceito de autonomia destacando a dependência original em relação à 

cultura, a língua, a um saber, e descreve a em termos relativos e relacionais que cada sujeito 
estabelece de acordo com a relação estabelece durante essa construção.  
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     Conforme a literatura revisada, existe uma grande quantidade de pesquisas 

qualitativas que vêm sendo desenvolvidas em nosso País, sobretudo, na área da 

educação e formação docente. Isto evidencia um significado com base na teorização 

que vem crescendo no mundo da pesquisa, tanto sobre o aspecto teórico quanto 

empírico.   

     Deste modo, destaco as contribuições de várias autoras que discutem essa 

metodologia, em especial, as de Lüdke e André (1986, 1995) na interpretação de 

Maria Izabel Cunha ao explicita que: 

 
 

Quando uma pessoa relata os fatos por ela mesma percebe-se que a 
mesma reconstrói a trajetória percorrida dando-lhe novos significados. 
(...) a narrativa não é apenas uma verdade literal dos fatos, mas, 

antes, é a representação que deles faz o sujeito e, dessa forma, pode 

ser transformadora a partir da sua realidade.(LÜDKE & ANDRÉ 1986, 

1995, APUD, CUNHA 1998, p.39).   
      

 

     Baseado nesse conceito de representação, o sujeito transforma a realidade, pois 

compreendo que este fenômeno é fundamental para realizar a análises das 

narrativas, que possibilitam interpretar dialogicamente de forma efetiva, por 

considerar o movimento e a possibilidade de re-aprender a fazer a leitura de si 

mesmo e do outro, isto é, a leitura do mundo dando novos significados na 

construção da identidade docente.    

     Outro aspecto é o fato de trabalhar com a narrativa, como fonte de aprofundar o 

processo autoformativo dos professores, pois, segundo Maria Isabel Cunha (1998), 

desta maneira, é possível provocar mudanças nas pessoas quando elas 

compreendem a si mesmas e aos outros que os cercam, mesmo que não tenham as 

percepções durante essa construção. 

     Nesta linha de raciocínio, tornou-se um desafio fazer a devolutiva das entrevistas 

aos educadores, para que fossem capazes de ser leitores e produtores de sua 

própria narrativa, inclusive, de �ir teorizando a sua experiência� com base no que 

tinham narrado.  

     Esta estratégia foi riquíssima durante o processo e que caracteriza o 

aprofundamento emancipatório que o sujeito apreende em sua formação, 

autodeterminando sua trajetória. Assim, novas possibilidades de interpretar a 

construção/reconstrução de sua identidade, mas isto ocorre de acordo com o 
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momento que este sujeito esteja disposto a analisar de forma crítica a si mesmo e de 

que maneira faz essa leitura do contexto onde atua como profissional de educação.  

     O recurso possibilitou não só identificar a construção da identidade do professor 

em processo autoformativo, mas destacar outras contribuições referentes ao 

material colhido anteriormente. Assim, os professores explicitaram elementos que 

não tinham narrado em nosso primeiro encontro. Observei que, além da leitura feita, 

reformularam e puderam contribuir de forma efetiva para esta análise.   

     Maria Isabel Cunha (1998, p. 26) cita Giroux e McLaren (1993), quando enfatizam 

sobre a importância da linguagem, pois por meio dela podemos nomear a 

experiência e agimos como resultado dessa interpretação, pois quando nomeamos 

nossas experiências baseando-se na voz de cada professor, com objetivo de 

podermos afirmar como agentes sociais e ativos no mundo, transformar com 

significado as experiências e examinar criticamente os pressupostos sobre os quais 

elas estão sendo construídas nossas identidades. 

     A pesquisa qualitativa mostra o fato e o relato da realidade que produz a história, 

como ele mesmo produz essa realidade. Isto porque quando as pessoas vão 

contando suas experiências, sua inserção na profissão, o passado, sua formação, 

crenças, valores e expectativas, ao mesmo tempo, vão relatando novas 

possibilidades de agir de forma diferenciada do que faziam anteriormente. Portanto, 

a narrativa e a experiência estão interligadas e tornam-se partes da expressão de 

cada sujeito, entendendo que esse processo de movimento leva o ser-professor a 

refletir e afirmar-se na construção de sua identidade pessoal e profissional.   

     Compreendo com Cunha (1998) sobre a importância de se trabalhar com a 

narrativa, pois ela possibilita à pessoa tornar-se visível a ela mesma, apoiada em um 

sistema social que reduz o sujeito na sua forma de pensar, agir, isto é, o sistema-

escola envolve a pessoa sem que ela possa refletir, a autora elucida que: 

 
 
Fazemos as coisas porque todos fazem, porque nos disseram que 
assim é que se age, porque a média estimula e os padrões sociais 

aplaudem. Acabamos agindo sobre o ponto de vista do outro, abrindo 
mão da nossa própria identidade, da nossa liberdade de ver e agir 

sobre o mundo, da nossa capacidade de entender e significar por nós 

mesmos. Para o educador esta perspectiva é fatal, porque não só ele 

se torna vítima destes tentáculos, como não consegue estimular seus 
discípulos a que se definam a si mesmos como indivíduos (MARIA 

ISABEL DA CUNHA, 1998 p. 42). 
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     Explicito aqui que as criticas focadas acima pela autora, servem para que se 

possa descrever como os sujeitos vão estabelecendo a construção de sua 

identidade, pois se baseando em outros fatores determinantes agimos sob o ponto 

de vista do outro e abrimos mão da construção da nossa própria identidade.  

     Pois, a narrativa possibilita não só o sujeito fazer a leitura de si, mas estabelecer 

uma relação com o sistema social que o envolve e determina-o de uma forma que 

ele nem se percebe, tornando-se vítima e formando outras vítimas num jogo que 

ilustra o pensar desses sujeitos semelhantes que ficam iguais, como se todos 

fossem um só. Isto fica explicito que o contexto social, histórico, cultural e formativo 

que influenciam, pois carregamos esses traços na construção de identidade pessoal 

e profissional.    

     Neste sentido, é preciso considerar os fundamentos metodológicos trazidos pelos 

autores, no que se refere à importância da narrativa em uma perspectiva de buscar 

caminhos quando se fala em formação de professores.  

     Neste momento, apresento quem são os sujeitos participantes da investigação.   

Optei por seis professores no total, que atuam em escola pública de ensino, sendo 

três Mestrandos em Educação e três professores da Rede Pública. (1º e 2º anos do 

ciclo I e II do ensino fundamental).  

     Justifico os motivos que me levaram a estas diversidades de sujeitos em 

diferentes espaços. Num primeiro momento, minha condição de mestranda e 

participante do universo da pesquisa, possibilidades de buscar mais informações e 

novos conhecimentos sobre a maneira como estes sujeitos narram-se. No segundo 

momento, priorizei professores na escola onde permaneci na condição de 

professora, estagiária. Assim, estes foram os motivos pelos quais escolhi tais 

professores a que me refiro também como meus informantes, navegantes.   

     Para abordar o entrelaçamento dos educadores participantes do estudo, procurei 

coletar entrevistas semi-estruturadas no espaço profissional e observar o contexto 

escolar. Durante o processo de pesquisa, verifiquei a fala dos professores, o modo 

como ele se relata no âmbito da instituição escolar onde atua.      

     Optei por saber quem é o sujeito que fala, tempo em que está na escola, ano de 

formatura, área de atuação docente, idade para explicitar e interpretar de que 

maneira está sendo professor, qual lugar atua, com que propósito se fala. Percebe-

se que o interpretar não é a forma de falar e, sim, o jeito de se narrar, de se sentir e 

de ser-professor, de pensar sua condição de profissional da educação.      
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     Meu enfoque buscou resgatar a narrativa do professor, interpretar de que 

maneira o professor se submete, que converte, que cumpre, que transgride, que é 

passivo, ativo, determinado e determinante. Mas considerei uma questão importante, 

não quis perder de vista o contexto onde ele atua como participante e praticante de 

suas ações sociais no âmbito do sistema-escolar.   

     Então, priorizei descrever todo o procedimento metodológico que fiz, por 

considerar um aspecto muito importante para justificar ao leitor toda a trajetória 

percorrida passo a passo. Assim, procurei explicitar esse percurso como sendo o 

processo autoformativo, essa estratégia é excelente para que se possa fazer uma 

reflexão na perspectiva da formação docente.      

    

   

3.1 A Construção da identidade em processo autoformativo: o 

primeiro contato com os professores... 

      

      

     A entrevista semi-estruturada foi utilizada para coletar dados e interpretar como 

vem sendo a construção/reconstrução da identidade do ser-professor. No primeiro 

contato, deixei claro aos entrevistados os motivos, os objetivos da investigação, 

garantindo sigilo dos interlocutores, da Escola Pública e da Universidade privada. O 

material registrado foi feito por gravações, que buscaram captar tudo o que foi dito, 

isso para que pudesse analisar o material posteriormente.  

     Dos depoimentos ouvidos e das experiências relatadas, retirei os elementos 

constitutivos da identidade dos professores, pois ao iniciar nossa conversa 

individual, sentia que havia interesse por parte dos educadores em participar do 

estudo, momentos em que me apresentava e inseria-me novamente no convívio da 

instituição (escola pública do Ensino Fundamenta), local onde permaneci como 

professora, agora retornando à condição de mestranda em Educação.  

     Por ter estabelecido um bom convívio com as pessoas dessa escola da rede 

pública de ensino, tomei cuidado na escolha dos professores a serem entrevistados, 

isto porque não queria que fossem pessoas com quem tivesse estabelecido uma 

relação mais afetuosa, para não dar margem a alguma intervenção contrária ao que 

estava buscando, conversei com a direção (diretora; vice-diretora e coordenadora) 
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sobre minha intenção e os objetivos de pesquisar em um primeiro momento. Assim, 

não houve nenhuma objeção, muito pelo contrário, fez-me relembrar muitos 

momentos passados com o grupo.   

     A entrevista contou com seis questões e a descrição dos objetivos para cada 

questão está anexo no final do trabalho. Estas perguntas foram feitas de forma 

descontraída, assim deixei os professores bem à vontade para discorrer sobre a 

temática com base em algumas provocações. A intenção era evitar ao máximo 

minha pronúncia durante a coleta de dados, estimulando a livre expressão do 

entrevistado, pois abordar meus entrevistados foi o principal objetivo para refletir e 

preparar-me no sentido de conscientizar-me dos diferentes ângulos (professora-

pesquisadora), buscando com isso facilitar minha escuta atenta.  

     Depois da realização da entrevista com cada professor, verifiquei no ambiente 

escolar que outros queriam participar. Ao longo desta trajetória de ir à escola realizar 

as entrevistas, percebo que esses profissionais estavam dispostos a colaborar, 

participar e narrar como se sentem como professor. Perguntei se já haviam sido 

entrevistados anteriormente, responderam que nunca participaram. Fiz esta 

pergunta para saber de que forma iriam se posicionar, ou seja, queria compreender 

seus anseios, expectativas, dúvidas, mas também mostrar o quanto suas narrativas 

são importantes no âmbito da pesquisa. De certa forma, isso passou confiança para 

que pudessem participar e interagir como uma experiência significativa na 

perspectiva de se auto-avaliarem.      

     Entendo que nós, ao nos iniciar no universo da pesquisa, como pesquisadores 

falamos de colegas de profissão, pesquisamos os assuntos em diversas áreas de 

educação e formação docente. Utilizamos nossa formação e formamos nossos 

alunos, mas perdemos a preciosidade de ouvir muitas vezes esses profissionais.      

     Desta maneira, este trabalho contém o resultado das análises efetuadas com 

base nas entrevistas que se articulam com o aporte teórico-metodológico em torno 

do objeto de estudo em questão.  

     A busca é um encontro com o professor dentro da escola, tentando interpretar 

suas percepções, sua realidade, sua inserção profissional, como se narram antes de 

ser professor e, atualmente como se narram e interpretam-se na profissão, as 

razões que os levaram a escolher a profissão, questões que nortearam o estudo.  
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3.2 Minhas percepções ao ouvir os relatos dos professores...  

 

 

     Entendo que o processo autoformativo possibilitou o enriquecimento deste 

estudo. Sendo assim, vou explicitar a meu leitor os sentimentos que percebi ao ouvir 

os relatos dos professores e, ao mesmo tempo, uso esse procedimento na 

perspectiva de interpretar e compreender a construção da identidade de �ser e estar 

na profissão�.(NÓVOA, 1992, p.15)  

     Ao ouvir os relatos dos educadores, percebi um sentimento de indignação e até 

desmotivação nas falas. Mas ao debruçar-me sobre cada entrevista tomo contato 

com dois personagens ao mesmo tempo, um sujeito passivo-ativo em determinados 

momentos quando se narra, pois evita transgredir os padrões exigidos pelo sistema-

escola.  

     Fui invadida por um sentimento de tristeza que favoreceu minha maneira de 

identificar o sentido de desilusão desses professores ao longo de sua trajetória 

profissional, momentos de resistência e desistência da profissão.  

     Observei um ser-professor fragilizado em sua condição de ser e estar na 

profissão, suas emoções, sentimentos de angústias, dor, paixão e indignação. Desse 

modo, fica explicito que, emerge papéis de sujeição do professor dentro desse 

sistema-escola. As escolas têm avançado significativamente em relação ao diálogo, 

a democratização, mas ainda continua sendo um espaço limitado, que tem um 

controle rígido e autoritário no seu cotidiano escolar. 

     Entendo que não é no silêncio que os homens se fazem, mas falando, agindo, 

trabalhando, ou melhor, na ação-reflexão fazemos histórias e mudamos a história de 

nossa profissão, ganhando espaço para que possamos refletir e descobrir em que 

momentos precisam mudar em nossos comportamentos.   

     Com Freire (1987, p. 79), entendo que �esta é a razão por que não é possível o 

diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não a querem; entre os 

que negam aos demais o direito de dizer a palavra e os que se acham negados 

deste direito�. Assim, o ideal é que o ser-professor possa reconquistar o direito do 

diálogo de forma humana, ganhando novos significados na sua reflexão, na sua 

ação, se transformando e transformando o outro em sujeitos mais humanos.      
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     Quero explicitar que compreendo a construção da identidade de um navegar num 

movimento contínuo e descontínuo em sua condição de ser-professor, baseado na 

relação com o outro; encontros e desencontros; construção e (des) construção de 

sua própria identidade. Um momento obscuro no campo profissional, mas ao mesmo 

tempo, identifico o mesmo professor ativo, que transgride e consegue ser ele mesmo 

quando estabelece uma relação com seus educandos. Um professor inquieto, 

indignado com a acomodação de outros profissionais da educação. Portanto, ele 

mostra a importância de sua luta em prol daquilo que acredita e é no espaço da sala 

de aula, da quadra, da sala de informática que este professor se diz de si mesmo e 

do outro (alunos), um viés de um ser passivo, ativo de suas ações e de suas 

reflexões Ao mesmo tempo, um movimento de afirmação e dasafirmação na 

construção/reconstrução de sua identidade profissional.  

     Deparo-me também com educadores esperançosos, motivados a continuar por 

conta de um sorriso de um aluno, o que dá força para continuar na profissão, assim 

interagem essa relação de amorosidade, segundo Freire (1987) faz parte de ser e 

estar sendo professor.  

     Nas narrativas, identifico a relação que o professor estabelece em si e com o 

outro, é que ele constrói/reconstrói sua identidade, mesmo que não tenha 

consciência de que este é um processo de transformação, baseando-se em sua 

experiência pessoal e profissional, ou seja, as influências recebidas no âmbito de 

vários contextos: religiosos, familiares, histórico, social e cultural que ele vai 

construindo, criando, recriando a sua maneira de ser-professor.    

      

 

3.3 Transcrição dos relatos dos professores...  

 

 

     Ao transcrever os relatos dos professores, identifico que a maioria não se vê 

como ator social, ou seja, autônomo de suas próprias ações, mas, sim, como um 

sujeito passivo, comandado, padronizado pelo sistema-escola onde atua.  

     Entretanto, conforme vou lendo, relendo as entrevistas, fica nítido que, pelo fato, 

dele atuar por conta de cumprir regras e normas estabelecida pelo sistema-escola, 

esse sujeito omite-se em suas ações, deixando emergir a irresponsabilidade de ser e 
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estar sendo professor, identifico um processo de negação, de uma construção da 

identidade atribuída e não construída. 

     Deixa transparecer personagens que se refletem em sua maneira de atuar como 

sujeito e não como ator social. Por exemplo, na fala dos educadores como o �de 

ditador (a), de cumprir um papel que lhe deram. Assim, mostra-se como ator de 

teatro�. Interpretando um papel de professor ele deixa de ser ele mesmo, é como se 

vestisse uma mascara e depois ao fim da aula ele tira-a e torna-se outra pessoa. 

     Percebo outro aspecto nestas narrativas, em um primeiro momento, que emergiu 

um certo aspecto de fragilidade, neutralidade, omissão que prejudica e dificulta a 

construção/reconstrução de sua identidade afirmativa com base naquilo que é 

estabelecido pelo sistema-escola. Mas no decorrer da transcrição, foi surgindo outro 

olhar, este não mais na posição de professora, mas, de pesquisadora, pois aguçava 

mais ainda minha inquietação de ir além daquilo que tinha proposto para esta 

discussão.  

     Na realidade, os professores estavam abertos ao narrar, dar exemplos, falar do 

posicionamento de outros colegas, contar suas experiências, relatar situações que 

ocorrem dentro da escola e como faz para mudar as coisas que não estão de 

acordo, identifico a construção de uma identidade construída deste momento.   

     Ao estabelecer o exercício da transcrição de entrevistas, como pesquisadora tem 

me oportunizado identificar nas narrativas dos educadores da área não-formal e 

formal que o sistema-escolar não possibilita mudanças, segundo eles. Mas, cabe 

explicitar que o professor tem condição de mudar aquilo que acredita ser melhor 

para o grupo do qual faz parte.  Isto porque ser-professor é ser um ator social, ou 

seja, é atuar como um ser de potencialidade, um ser de movimento, de ação, um 

processo de construção/reconstrução de sua identidade profissional na perspectiva 

de se auto-afirmar em sua condição de �ser e estar na profissão�.  

     No final da transcrição, procurei fazer uma pré-análise dos depoimentos. Optei 

por apresentar novamente o material aos professores que participaram da entrevista. 

A devolução teve por objetivo fazer com que os educadores interpretassem o que foi 

redigido. Utilizei tal procedimento até por razões éticas, para não os prejudicar nem 

cometer equívocos durante minha transcrição e interpretação. Assim, como 

considerar o processo autoformativo como um elemento importante na construção 

da identidade pessoal e profissional, pois verifiquei que ao apresentar o material, os 
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professores falaram mais em relação suas experiências no âmbito profissional, 

deram exemplos e refletiram.     

 

 

3.4 Identificação e identização das vozes dos professores... 

  

      

     Com Vianna, compreendo que a psicologia utiliza a expressão de identificação, o 

que difere de identização. O termo identização é explicitado e interpretado por 

Mellucci (1999) por objetivo de �exprimir o caráter processual, auto-reflexivo e 

construído da definição de nós mesmos�, de acordo com Vianna (1999, p. 52). Isso 

por entender que estou trabalhando com o processo autoformativo. Assim, identificar 

as vozes dos professores é estabelecer a construção da minha identidade pessoal e 

profissional.        

     Nesta perspectiva de interpretar a identificação com a Psicologia e a identização 

com a sociologia, não me ative apenas às questões iniciais, mas deixei os 

professores expressarem sua maneira de falar e interpretar se como sujeitos na 

profissão, apoiados naquilo que relataram no nosso primeiro momento. Assim, 

identifico que não deveria fechar apenas no material colhido a priori, mas possibilitar 

seu retorno, oferecendo-lhes liberdade de ler e escrever como sugere Barbosa 

(1998), autorizar-se e criar-se, ou seja, com a possibilidade compreender o caráter 

processual, auto-reflexivo da análise.   

     Este procedimento possibilitou mergulhar com mais profundidade nas narrativas e 

estabelecer uma situação de reflexão e desenvolvimento da consciência crítica dos 

professores, ou seja, isto faz vislumbrar a voz de cada professor e como acontece 

esse movimento.  

     Conforme ia lendo, relia novamente por inúmeras vezes, encontrava-me comigo 

mesma na condição de ser e estar sendo professora-pesquisadora.  

     Acredito que esta devolutiva aos professores tenha sido um excelente recurso 

para a construção/reconstrução de sua identidade no processo autoformativo. 

Assim, como a possibilidade de repensar sua atuação, sua prática, sua condição de 

�ser e estar na profissão�, um movimento contínuo de reflexão, afirmação e 

construção de sua identidade pessoal e profissional.    
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     Nessa perspectiva, pretendo apresentar um quadro a meus leitores dos dados 

coletados, inicialmente, idade, tempo de exercício no Magistério, formação 

acadêmica, ano e permanência em que está inserido na escola atual. Para elucidar 

estes dados, faço uma indagação.  

 

3.5 Quem são meus entrevistados? 

 

Ser-professor Idade Tempo de exercício 

no Magistério 

Formação 

acadêmica e ano que 

se formou 

Tempo na Escola 

A  34 10 História �1995 4 anos 

B  36  4 Letras �2003 2 anos 

C  38 15 Educação Física 

1990 

8 anos 

D  39 10 Magistério e 

Pedagogia-1995 

5 anos 

E 42 15 Magistério e História 

� 1997 

5 anos 

F 48 20 Magistério e 

Pedagogia �1985 

6 anos 

Obs: Este quadro procura a identificação dos educadores, ou seja, conceito utilizado pela Psicologia com o 

objetivo de saber sobre os sujeitos, como: idade, formação acadêmica, tempo de exercício no Magistério.    

 

      

     Neste quadro, os dados tiveram como objetivo apresentar os professores e 

explicitar datas da formação profissional sob um olhar baseado no aporte teórico do 

estudo, ou seja, décadas de 1980 e 1990. Isto porque existem fortes ilustrativos e 

influência nas narrativas dos educadores que nos remetem a década da educação 

estudada em que se procurou destacar com base nas narrativas dos educadores.   

     Os professores A, B, D têm menos tempo de exercício no Magistério em relação 

aos C, E, F. Houve uma oscilação entre quatro e 20 anos de serviço, todos 

trabalhando atualmente em escolas públicas.  

     A faixa etária dos profissionais varia entre 34 e 48 anos, sendo quatro mulheres e 

dois homens. Os professores têm formação em diferentes áreas de ensino, assim, 

foi possível compreender que a construção da identidade está pautada por 

diferentes imagens no âmbito social e histórico construído. 

     Arroyo (2000, p.30-31) afirma que os educadores do ensino médio estão 

configurados na imagem social pelo fato de ter a licenciatura, ter competência 

técnica, mas, não conseguiram afirmar-se como docentes, pois não incorporam as 

mesmas imagens dos professores primários. O autor explicita que os professores 

das primeiras séries da educação fundamental carregam uma imagem social 
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bastante reconhecida na sociedade, ou seja, mais definida, porém pouco 

profissional, pois não conferem um estatuto profissional, de acordo com a posição 

assumida.  

     Fica claro que a existência de algumas diferenças entre os professores na 

maneira que cada um se posiciona em sua narrativa. Diante ao fato, os professores 

do ensino médio estavam mais abertos ao narrar, mostrando-se indignados com o 

sistema-escola, mas ficam explícitas as contradições, à neutralidade, fragilidade de 

ser e estar na profissão docente.  No entanto, as educadoras do ensino fundamental 

estavam mais retraídas quando se referiam à profissão. Outro indicador que merece 

ser analisado foi que identifique nas narrativas das professoras do ensino 

fundamental que elas têm consciência política.   

    Outro aspecto que merece atenção, os professores A, C, D, E, F formaram-se na 

década de 1980 e 1990,� década da educação� como prefere Freitas ( 2002), exceto 

uma que completou o curso em 1999.   

     Acredito que seja interessante analisar com mais atenção este dado, pois a 

maioria dos professores entrevistados formou-se nos anos dessas duas décadas.   

     De acordo com as respostas, indicou uma conexão, o sentido atribuído de ser e 

estar na profissão, fundamenta-se na identidade individual, pois existe uma relação 

entre a identidade individual e identidade profissional explicita nas narrativas dos 

educadores.  

 

 

3.6 Propostas teóricas que perpassam o discurso de �ser e estar na 

profissão� nas categorias de análise... 

 

 

     Entendo que toda análise e interpretação nas narrativas têm por objetivo principal 

identificar caminhos formativos. Assim, verifico como ocorre essa trajetória e buscar 

entender o que é �ser e estar na profissão�, de acordo com Nóvoa (1992, p. 15), ou 

seja, de que maneira esses educadores vicejam diferentes identidades no âmbito 

profissional e como exercita o ser-professor social, histórico, ético existente em cada 

educador, isto é, interpretar, compreender de forma crítica e autocrítica, com a 
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possibilidade de reconhecer o sentido e o significado na construção da identidade 

pessoal e profissional.   

     Além de identificar, explicitar, incluir e permitir vivenciar o que é ser e estar na 

profissão, ser mais em relação a ser menos, que implique no engajamento rumo às 

mudanças na esfera de atuação, como poder exercitar o ser professor individual e 

profissional na condição de ator social. 

     Procurou-se criar as categorias baseadas nos relatos, não uma categoria para 

cada resposta, pois isso levaria à simplificação e fragmentação do conteúdo 

analisado desta pesquisa.       

     Neste sentido, foram listadas quatro categorias que considero pertinentes ao 

estudo, como: razões de sua escolha da profissão; percepções que o ser-professor 

tem de sujeito na profissão; condições de ser e estar na profissão; sistema e 

construção da identidade: sujeitar-se para se auto-afirmar como profissional.   

     

 

1) Razões de sua escolha da profissão 

 

    

     Para a presente análise, considero o posicionamento dos educadores frente ao 

campo investigativo e explicito as influências na escolha da profissão, isso em 

relação às questões históricas. Procurei verificar que ser-professor está pautado 

entre o passado e o presente na trajetória de vida de cada educador.  

     Para proceder à leitura das narrativas dos professores A e B que trazem fortes 

elementos que gostaria de apresentar. O professor A queria ser padre na infância e 

explicita que vê na professora a imagem de Deusa, de uma pessoa bela. Em relação 

à escolha da profissão, existem indicativos sobre questões religiosas segundo o 

relato do professor de História e que apresenta conceitos como: �predestinação e 

vocação�. Conceitos muito fortes e que dificilmente se apagam do imaginário social e 

pessoal durante a escolha da profissão.  

     O que chama atenção é que, geralmente, a lembrança da professora está 

referida a uma imagem social e pedagógica que faz parte da construção na 

docência, como explicita Arroyo (2000 p. 69). Para o autor, esta imagem é a herança 

que carregamos em nossa formação pessoal e profissional, ou seja, são resquícios 

de uma visão religiosa, o que dificulta deixarmos certos traços que vêm do contexto 
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histórico-social que está incrustado na nossa história pessoal, assim a necessidade 

de superar essa herança, onde todos esses fios entre passado e presente se 

cruzam durante a construção da identidade docente.  

     A professora de Inglês escolheu a profissão com objetivo de trabalhar meio 

período, casar-se, ter filhos. Assim, mostra fortes interesses na escolha da profissão 

pela possibilidade de transição e realização pessoal e profissional. Também explicita 

o desejo de ser professora, mas ao mesmo tempo apresenta fortes indícios na sua 

fala em relação à frustração em estar sendo professora.  Evidencio que a escolha da 

profissão está pautada na imagem feminina do magistério, da mulher das camadas 

populares, uma imagem construída e vivida a condição de mulher de acordo com 

Arroyo (2000, p. 128-129). O que caracteriza o brutal mecanismo de sobrevivência é 

um duro aprendizado em ser-professora, ou seja, da sua própria existência pessoal, 

familiar e social. Sendo assim, a escolha do magistério mexe com a história pessoal, 

social, familiar, o que evidencia em relação aos limites impostos pela condição de 

mulher de acordo com a explicitação do referido autor.  

     Os depoimentos constituem-se em elementos ilustrativos e apresentam diferentes 

interesses em relação à escolha da profissão.  Assim, evidenciam-se, as narrativas:  

 

 

A- Eu queria ser padre, achava linda a batina. Depois pensei em ser 
engenheiro, mas essa idéia foi sumindo da minha cabeça. Ao prestar 

serviço em uma escola de periferia, na solidão de meus 

pensamentos... Olhei para lousa e pensei: um dia vou ser professor.  
Sempre vi na professora a imagem de Deusa, de uma pessoa bela. 
Ser professor já estava predestinado na minha vida [Professor de 
História] 

 
 
B- Tinha desejo em ser professora. Pensei em ser professora para 
trabalhar meio período, me casar, ter filhos e construir minha família, 

ter minha independência financeira. Hoje ser professora... Sinto-me 
frustrada em atuar em atuar na docência, principalmente no Estado 

[Professora de Inglês] 
      

       

     De acordo com o aporte teórico consultado, fica claro que a construção da 

identidade do professor A, está intrinsecamente ligada historicamente vinculada à 

idéia de fé, vocação, predestinação, dimensão sacerdotal. Brezezinnski (2002) ao 

citar Enguita (1991) explicita que o conceito de vocação está pautado no imaginário 
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social e relaciona a profissão do professor ligado a fé, como um chamado a prestar 

um serviço ao bem comum.  

     Freire (1987, p. 72) explicita que a dominação do homem em todos os sentidos 

inibe sua criatividade, essa negação em sua vocação ontológica e histórica, uma 

vocação que nos foi negada. O autor destaca o significado em relação à liberdade, a 

justiça e transformação de ser-professor, que considero um ser mais.    

     Com Arroyo (2000, p. 33), compreendo que a idéia de vocação pode estar 

incrustada com a idéia de profissão, uma atividade de ocupação especializada e 

cita-a como ato ou efeito de professar, ou seja, destinada ao amor, dedicação, 

modos de vida (...). Para o autor, esta �vocação nos situa em campos semânticos 

tão próximos das representações sociais que foram sendo construídos culturalmente 

e historicamente�.  

     Arroyo (2000) nos oferece uma pista sobre a construção da imagem. No entanto, 

identifico que essa imagem não está apenas pautada no imaginário social, mas, 

sobretudo, no modelo de ser-professor, na figura do outro que vamos nos construído 

como docentes, em uma condição de afirmar a nossa identidade pessoal e 

profissional e que carregamos na nossa trajetória de vida.   

     Nas narrativas das professoras D, E, F, a escolha da profissão advém desde a 

infância, relacionadas à admiração pela professora, pois o contato com a docência 

deu-se muito cedo, com fortes influências familiares, por exemplo, com a avó que 

dizia: �(...) que era uma profissão reconhecida na sociedade�.  

     Considero que a escolha está relacionada à esfera social e subjetiva. Esta última 

é considera como sendo a �vivencia do trajeto socioprofissional, ou seja, a 

construção da identidade para si� de acordo com Carrolo (1997, apud, ZANATTA et 

tal, 2002, 170). Sendo assim, nas narrativas foi observado conceito como: �paixão 

em ser educadora�, �amor�, �admiração�, �responsabilidade com a formação dos 

alunos�, �responsabilidade para lidar com outras vidas�. Portanto, os depoimentos 

indicam elementos que permitem identificar a multiplicidade que ocorre na escolha 

da profissão e não apenas relacionam seus interesses e a construção de uma 

identidade no imaginário social.  

     As educadoras (Ensino Fundamental) relatam que escolheram a profissão pela 

importância dada pela sociedade, em uma determinada época da história. Também 

destacam uma forte tendência em uma perspectiva de desenvolvimento de uma 

consciência social e política. Uma característica bem evidente na formação docente 
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e que pode estar associada à formação acadêmica nos anos de 1980 e1990, pois 

retornaram as Universidades, dando continuidade aos estudos, por conta das 

mudanças da nova Lei LDB 9394/96. Houve manifestações bem evidentes, como: 

 
  
D-Sempre tive paixão em ser educadora, isso carrego desde a minha 

infância. Admirava as minhas professoras, elas eram boas e aplicadas. 
Esta profissão era muito importante, a pessoa levava conhecimento 

para os alunos. Então retornei para a faculdade depois, mais tarde. 

[Professora de Ensino Fundamental].  
 

 
E- Desde pequena eu já pensava em ser professora, sabia que não 

seria fácil, a responsabilidade para lidar com outras vidas, com a 

formação do aluno. Na verdade voltei a estudar por conta das 

mudanças na educação. [Professora de Ensino Fundamental].  
 
 
F- Amo a minha profissão. Sempre quis ser professora desde menina. 
A minha avó dizia que é uma profissão reconhecida pela sociedade 

[Professora de Ensino Fundamental].  
 

     
      

     Por outro lado, observo também que, as educadoras escolheram a profissão pela 

importância de seu atuar na profissão, pois sabem e têm consciência que ser 

professor é levar conhecimento aos alunos e ter responsabilidade social, o que fica 

nítido é sua postura ética e política quanto a sua função na profissão.       

     A leitura das narrativas possibilitou identificar algumas constatações 

interessantes em relação à escolha da profissão na narrativa do professor de 

Educação Física. Ele explicita que: �traz questões revoltosas quanto à sua formação 

e que é fruto de uma educação sem qualidade�. Desta maneira, verifico que houve 

ausência na sua infância, fica bem explicito na sua narrativa quando diz que: �não 

está sendo professor para agradar ninguém�.   

     Na Pedagogia do Oprimido, Freire (1980, p. 31) afirma que �a distorção do Ser 

Mais, o Ser Menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez 

menos�.  

     Conforme Freire explicita, compreendo que o ser mais é aquele que transgride, 

que projeta rupturas, que estabelece um movimento de mudanças na e da história, 

ou seja, possibilidade de negar a injustiça e de buscar a liberdade, com desejo de se 

afirmar na sua condição pessoal e profissional. De acordo com minha interpretação, 
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estabeleço a relação de uma identidade atribuída na infância desse professor, mas 

em sua narrativa verifico que essa identidade passa a ser construída, de acordo com 

sua experiência pessoal e profissional.  

     Assim, identifico e elucido a narrativa do professor de Educação Física ao 

explicitar que:    

      

 
  C- �A gente traz algumas questões revoltosas no âmbito de nossa 

formação, na infância. Antes de ser professor, já questionava alguns 

valores que o sistema propõe. Estas questões de rico �pobre; branco-
negro, deficientes, então, questiono muitas estas coisas. Mesmo 

porque sou fruto de uma educação sem qualidade. Então, não vim ser 
professor para agradar ninguém, sou professor de rebeldia, por onde 

passei/passo (...) Vim para deixar os ambientes inquietos por onde 
quer que eu passe� [Professor de Educação Física] 
 

 

    Neste caso, o depoimento aponta como o professor vem construindo sua 

identidade pessoal e profissional. Ele vai rompendo com uma atribuição que lhe foi 

sendo imposto no passado para explicitar o ato de rebeldia. Verifica-se que existem 

fortes influências sociais e educacionais na sua trajetória de vida dele e também 

destaco a construção de sua identidade profissional em uma condição de afirmação 

em �ser e estar na profissão� como prefere Nóvoa (1992, p. 15).   

     Com base na leitura que faço com Nóvoa (1992), fica a certeza de que através do 

ato de rebeldia é que o sujeito pode afirmar-se em ser e estar na profissão. O 

Educador afirma que vem ser professor para �deixar os ambientes inquietos por 

onde quer que passe�.  

     Desta maneira, compreendo que em �determinado papel social dentro do 

sistema-escolar que nega o ser humano, razão pela qual ele afirma-se como sujeito 

gritando, opondo-se a essa redução que torna sua vida insuportável� como afirma 

Sung (2000 p.56). Nessa trajetória, existe forte indício de mudança, de uma 

identidade construída e não atribuída conforme o sistema-escola impõe.        

    Arroyo (2000, p. 47) ao citar Freire, enfatiza que o poder da indignação, o ato de 

se rebelar, pautado na humanização de ambos, professores-aluno; alunos-alunos; 

professores-professor; professores-sistema. Acredito que Freire ficava atento a 

todas as manifestações a seu redor, assim captava a afirmação do professor de 
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diferentes maneiras, considerando sua postura, sentimentos, o seu ser, seu fazer, 

seu pensar, o seu estar.    

 

  

2) Percepções que o ser-professor tem de sujeito na profissão 

      

 

     Nesta categoria, há uma acentuada tensão entre sujeito e construção da 

identidade pessoal e profissional. Na percepção do educador A, fica explicito em seu 

dizer: �sujeito já é se sujeitar a alguma coisa�. Assim, tem consciência a respeito do 

que lhe acontece e esse movimento é feito no sentido de estratégia de ação para 

poder concretizar ou criar aquilo que defende, ou seja, o que pretende que aconteça 

futuramente, assim ao negar a sua condição com possibilidade de se auto-afirmar na 

construção de sua identidade pessoal e profissional. O depoimento abaixo ilustra 

bem a questão: 

    
  

 
A � �A palavra sujeito ao meu ver já é se sujeitar alguma coisa. Estou 

me sujeitando às coisas intrínsecas da minha profissão. Sujeito-me 
mesmo tendo consciência disso, mas faço isso no sentido de criar de 

alguma forma aquilo que eu acredito, daquilo que defendo, que quero 
que venha acontecer. O ser e estar sujeito independe da minha 
profissão�.  [Professor de História]  

      

 

     Na análise desta categoria, destaco o referencial teórico de Sung (2000) quando 

discute a respeito do conceito de �sujeito e ator social�. Evidencio a condição de ser 

e estar sujeito, este pautado em num movimento de se negar para depois se afirmar, 

mostrando tal �resistência� como �potência humana� na construção de sua 

identidade pessoal e profissional. Assim, como Vianna (1999) explicita sobre a 

mutação do sujeito na sociedade, ou como define Touraine (1983) o �não ator 

social�, segundo este sociólogo faz as suas análises nas sociedades complexas e 

discute a mutação do sujeito.  

     Para Nóvoa (1992, p. 16), a construção dessa identidade está pautada no 

conceito de �adesão�, ou seja, é o investimento positivo nas potencialidades que 

deve ser desenvolvida na formação docente.    
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     Neste caso, apresento elementos constitutivos nos depoimentos dos educadores, 

que enfatizam que não concordam com uma série de coisas, mas o fazem; a 

questão de cumprir o papel de ser-professor, demonstrando o sentimento de �mal-

estar� em relação ao seu atuar docente. 

     Os depoimentos remetem-nos aos anos de 1980 e 1990, nos quais os 

professores eram vistos como �professores tarefeiros�, �prestadores de serviço� de 

acordo com Freitas (1999, 2002); Brzezinsk (2002). Com base nesses elementos, 

destaco os educadores C e E que enfatizam:    

 

 

C- �Então, sinto-me na situação de asujeitamento diante disto. Você 

tem que fazer múltiplas coisas que não concorda, mas, que é preciso 

fazer, é aquilo que determinam. Em grande parte não me agrada, não 

concordo. Mas sou obrigado em virtude de cumprir o meu papel de 
professor. Sinto-me mal, mesmo que não concorde com as coisas que 

são impostas pelo sistema� [Professor de Educação Física] 
 

E- �Sinto-me sujeito na medida que eu desenvolvo o meu papel de ser 
professora, de minhas ações, do meu dizer, do meu ser profissional. 

Mas  sempre nos sujeitamos para não ter problemas com a direção, ou 

com os colegas�. [Professora de Ensino Fundamental]  
 

 
      

     O professor de Educação Física e a professora do Ensino Fundamental 

denunciam sua condição de estar na profissão, afirmam o comodismo deles em 

determinada situação vivenciada dentro da escola, explicitam-se como sujeitos 

impotentes em relação ao seu papel social.  

     No entanto, considero que esse processo está pautado em uma �ausência que 

grita� ao cumprir seu papel profissional. Por meio dessa ausência que eles se auto-

afirmam como sujeitos na profissão. Assim, a construção da identidade profissional 

vai se afirmando durante o processo de construção, isso necessita de um tempo de 

carreira de acordo com Tardif (2002), ou seja, a importância dos saberes construída 

ao longo da carreira, o espaço social e a inserção da profissão são aspectos que 

devem ser considerados de forma efetiva na construção dessa identidade pessoal e 

profissional.    

     Nas narrativas das educadoras D, E, F quando se narram como sujeitos 

posicionam-se em uma condição extremamente objetiva ao estabelecer uma relação 

social. No primeiro momento, identificam a si mesmo; mas, no segundo momento, 
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remetem a outros para fazer uma análise de sua identificação, nesse conjunto de 

relações e movimentos, colocam-se na condição de objeto, isto provoca a conexão e 

fundamentam-se na construção da identidade individual e profissional. As narrativas 

ilustram bem esta questão: 

 

 

D- �Eu me sinto sujeito porque sou submetida a ordens e regras dentro 

da escola, da cúpula educacional.� [Professora de Ensino 

Fundamental]  
 
E� �Na verdade, visualizo o sujeito profissional a partir de suas ações. 

Ele precisa obedecer, cumprir aquilo que é imposto, então acabamos 

nos enquadrando de uma certa forma�. [Professora de Ensino 

Fundamental] 
 

F- Acredito que ser sujeito é participar das decisões na medida do 

possível, mas nem sempre isso acontece dentro da escola.� 
[Professora de Ensino Fundamental] 

 

 

     Com Carrolo (1997); Pimenta(2002); Freitas(2002) entendo que os professores 

posicionam-se como: �prestadores de serviços�, �capatazes da educação�, 

�professores tarefeiros�; �prestadores de serviço�; � vocação�, conceitos vistos nas 

décadas de 1980 e 1990. Identifico fortes influências recebidas no contexto social, 

cultural e histórico, que caracterizam marcas da desvalorização profissional. Desse 

modo, existe a construção da identidade pessoal e profissional sendo impregnadas 

nas narrativas dos educadores até nos dias atuais.  

     Quanto à bibliografia estudada, só para efeito de análise, mesmo que não esteja 

fazendo uma discussão sobre gênero nesta pesquisa, identifiquei que a maior parte 

dos entrevistados era mulheres B, D, E, F. Assim, há uma acentuada tendência em 

relação às professoras quando se narram frente ao sistema, deixando explicito seu 

posicionamento profissional. Nesta categoria, gostaria de evidenciar a inserção da 

mulher no mercado de trabalho, segundo Enguita (1991), pois as mulheres têm 

fortes características conservadoras. Sendo assim, destaco alguns conceitos que as 

educadoras elucidam quando se narram como professora, por exemplo, na narrativa 

das professoras B e F como de �ditadora�, �papel que me deram� �sujeito, nossa 

nunca pensei nisso�. Evidenciam-se, aqui, os depoimentos:  
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B � �Deixa-me pensar um pouco. Como não sou professor de 

português. No Estado eu me sinto mais profissional do que sujeito (...) 

Sinto-me como se estivesse num teatro cumprindo meu papel. Um 
papel que me deram, do ditadora�. [Professora de Inglês] 

 
F �-Sujeito, nossa nunca pensei nisso!�. Acredito que ser sujeito é 

participar das decisões na medida do possível, mas nem sempre isso 

acontece dentro da escola.  (...) as nossas crianças não são como nós. 

(...). Ser professora hoje é ficar na defensiva, é assim que me sinto. 

[Professora de Ensino Fundamental] 
 

     

       

     Com o resultado desta análise, destaco pistas levantadas por Enguita (1991) 

quando enfatiza que, �além do aumento da presença feminina nas escolas deva-se 

ao fato das mulheres serem normalmente consideradas como mais conservadoras 

menos ativas e mais dispostas a aceitar a autoridade e hierarquia que os homens�. 

Isso Implica na desvalorização desta profissional. (ENGUITA, 1991 apud ZANATTA  

et al 2002, p. 165) 

     Considerando as contribuições de Enguita, observo que não se trata da mulher 

ser menos ativa e mais conservadora, acredito que ela está se afirmando em sua 

condição de ser-professora. Assim como processo, atividade e movimento como um 

elemento no ser, isto é, ser é transformar-se. Outro autor que discute o conceito de 

transformação é Ciampa (2004, p. 74). Para ele, a construção da identidade é 

movimento, é desenvolvimento do concreto, identidade é metamorfose e 

metamorfose é vida.    

 

 

 

3) Condições de �ser e estar na profissão�  

     

      

      Para está análise, é de suma importância às contribuições de Nóvoa (1992) que 

reflete a respeito da temática. Para esta categoria, existem dois pontos que gostaria 

de destacar: condições de �ser e estar na profissão�, segundo minhas percepções 

baseadas nas narrativas dos educadores, ou seja, as diferenças que quero explicitar 

ao leitor nesta categoria.  
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SER 

 
�Sou um interlocutor, transmissor, 

comunico, planto pensamentos, 
contamino meus alunos com minhas 
idéias�.  
�Ser professor (a) hoje é ultrapassar um 

campo minado e não sabemos até 

quando vamos sobreviver nesse campo 
de batalha�. 
�Ser-professor é ficar na defensiva, mas 

não desistir�. 
�Ser professor é ser um ser de 
amorosidade, afetividade, e é no 

espaço da sala de aula que podemos 

ser nós mesmos�. 
�Ser-professor é repensar a prática 

docente, identificar os problemas e  não 

concordar com tudo dentro da escola, é 

retrucar para o melhoramento da escola 
e que seja em prol do aluno�. 
Ser-professora é poder falar o que 

pensamos, é lutar por aquilo que 

queremos�. 
 
 
(REPRESENTAÇÕES DE SER-
PROFESSOR) 

 

ESTAR 

 

�Não bater de frente favoreceu porque não queria 

ter problemas com as pessoas�. Mas essa 

neutralidade me fez mal e ao cruzar os braços me 

sujeitei. Um dia quando eu entrei na sala dos 
professores, na escola onde eu trabalho, ouvi uma 
professora dizer assim: É melhor lidar com o 

cachorro do que com o aluno. Eu só ouvi, não a 

conheço. Eu fiquei pensando...Nossa preciso falar 
mais, me indignar mais...� 
�Curvar a cabeça ou infarto ou morro agora� 
�Preservar o emprego�,  
�Obediência� 
 �Profissão insignificante�  
�Não existe liberdade dentro da escola�.  
�Mal-estar docente�  
�Faltam professores de ações, porque de 

marionetes está cheio, de bobos da corte 

também�.  
�Desvalorização profissional�.  
�Estou desmotivada�. 
 
 
 
 
 (AUSÊNCIA DE ESTAR NA PROFISSÃO) 
 

    

 

     Existe uma diferença em �ser e estar na profissão�, o que implica é a construção 

da identidade. O professor narra, ou melhor, fala de si e, ao mesmo tempo, do outro. 

O que caracteriza que o processo identitário traz fortes elementos sobre a maneira 

que o professor vai construindo a sua identidade pessoal e profissional. Nesta 

categoria foram encontrados constitutivos em que os professores explicitam de 

acordo com suas representações quando se diz ser e estar na profissão. Por 

exemplo, �curvar a cabeça ou infarto, ou morro agora�, �sou um interlocutor, 

comunico�, �plantar pensamentos na cabeça das pessoas�, �de marionete está cheio, 

bobos da corte também�; �Sujeição pessoal e profissional�. �Campo minado, 

sobreviver nessa batalha�.  

     Considero muito interessante fazer esta leitura, pois analiso que o professor traz 

suas representações quando se narra na profissão, a idéia de ser está interligada 

com base nas representações que ele faz de si mesmo. Outro momento, eles 

explicitam o estar na profissão, o que significa que existe uma ausência dentro do 
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sistema-escola e eles explcitam. No entanto, identifico as diferentes maneiras de se 

narrarem, diferenças que estão pautadas em uma autodefesa para se auto-afirmar 

na construção de sua identidade. 

     Por isto, para Sung (2000) ao citar Hinkelammert, diz que é importante e 

fundamental que o professor faça a leitura de si próprio em relação ao sistema, pois 

ele deixa de ser um sujeito negado passando para a condição de ser �ator social�.    

     Ao trazer estes dois autores para analisar o ator social, defendo duas questões 

que gostaria de deixar explicitas nos depoimentos dos professores. Entendendo que 

�ser e estar� implica o processo de construção de identidade pessoal e profissional. 

Momentos de conflitos, de incertezas e, neste espaço de luta os professores 

enfatizam sua neutralidade. Observo nos relatos dos professores B e C os 

sentimentos de �estar na profissão�.  

 
 
 
B � �Sinto-me profissional quando tenho uma relação com o grupo 

docente, com um nível hierárquico mais elevado. Pelo menos, nesta 

escola existe respeito, tem reconhecimento, tenho meu 
espaço�[Professora de Inglês] 
 
C � �Em virtude de ter que trabalhar, a gente se sujeita a determinadas 

situações para preservar o emprego, para cumprir meta que o sistema 

estabelece. Mas isso não me agrada em nada�. [Professor de 

Educação Física] 
      
      
 
     A leitura das narrativas possibilitou-me averiguar vários elementos que considero 

pertinentes para esta análise. Quando os professores narram-se na profissão, 

identifico nas narrativas um processo de resistência em relação ao sistema, que o 

impossibilita de exercer um determinado papel, negando sua condição de �ser e 

estar na profissão� (NÒVOA, 1992, p. 15).  

     Mas com Freire compreendo que para �ser tem que estar sendo�. No entanto, 

existem algumas contradições nas falas dos educadores. Explicito com outras 

palavras que, não é suficiente dizer que ser é estar, entendo que posso estar sendo 

professor sem ser, como posso estar sendo professor sem ser, ou seja, 

considerando essa dinâmica como processo de construção de identidade pessoal e 

profissional. 
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     A dinâmica de interpretar o ser e estar na profissão que possibilitou-me analisar 

sob duas perspectivas, tanto na psicologia como na sociologia, conforme refere  

Vianna (1999, p. 57) apud Melucci (1975). O autor situa na interface entre essas 

ciências e discute que as inúmeras formas de dominação e controle é feita pela 

sociedade, assim descreve novos significados ao entrar no processo de interpretar a 

construção simbólica do eu, do indivíduo e da experiência de cada ação docente e 

do grupo do qual faz parte. Isso possibilita identificar e negociar no campo da 

formação de educadores em uma perspectiva que favorece com que os profissionais 

possam interagir, comunicar, influenciar, perimindo e reconhecerem o outro, ou seja, 

o que é ser-professor e estar na profissão, pois a constituição dessa formação só 

tem significado na ação.    

     Na mesma direção, aparecem outros indicadores a respeito das narrativas das 

professoras D e F, que explicitam sobre a desvalorização profissional, frustrações, 

obediência, falta de liberdade, questões muito impregnadas de uma época pouco 

distante de acordo com Pimenta (2004), Brzezinski (2003). Repressão que sofreu 

em seu percurso formativo. Sentimento de culpa, nos quais estes professores 

sentiam-se desvalorizados, frutos de debates que exigiam dos docentes a melhoria 

da educação, que nos remete ao contexto histórico em relação à formação 

profissional. Perpassando pelo campo cultural, político e social, destacando um forte 

elemento a desvalorização profissional e a alta exigência que esses docentes sofrem 

com base em suas percepções:     

 
 
 
D � �(...) Hoje, é uma profissão insignificante para a sociedade, 

infelizmente. A formação está muito a desejar, a desvalorização 

profissional, é uma situação triste que estamos enfrentando hoje em 
dia, isto é, uma questão política educacional e que precisa ser 

retomada. Mas tenho esperança que um dia vamos conseguir dar um 

novo rumo para estes profissionais de educação�. [Professora de 

Ensino Fundamental]  
 

F- �Antes tínhamos que obedecer aos pais, os professores, e éramos 

pessoas frustradas, reprimidas. Hoje falamos deste mal-estar na 
profissão. Não mudou muitas coisas, apenas trocamos os nomes. 

Muitas coisas estão relacionadas com as doutrinas religiosas, 

obediência em todos os sentidos, e a escola são  a mesma coisa, não 

há liberdade�. [Professora de Ensino Fundamental]  
      

       



 92 

    Nesta categoria, é importante destacar acentuados indicativos em relação aos 

sentimentos desses professores, esperança e o mal-estar docente. A educadora F 

diz que só trocamos os nomes e relaciona o �mal estar� com doutrinas religiosas, 

obediências e aponta a escola como um espaço sem liberdade de atuação, apenas 

para cumprir seu objetivo de transmitir o conteúdo, ou seja, ensinar os alunos a 

lerem e escreverem.  

     É preciso analisar e interpretar o sistema, ou seja, no âmbito da escola, onde 

esses profissionais estão inseridos e como pensar na construção de uma identidade 

com liberdade de transformação, de afirmação na condição de ser e estar na 

profissão. 

 

 

4) Sistema e construção da identidade: sujeitar-se para se auto-afirmar como 

profissional  

      

 

     Nesta categoria, é preciso salientar que se estabeleceram questões que se 

tornaram evidentes nas análises das narrativas dos educadores, tais como: relação 

opressora e oprimida, relações de poder e afirmação do sujeito com base em sua 

negação, ou seja, há uma relação intrínseca, na qual verifico a dualidade entre 

sistema e construção da identidade, baseada nas percepções dos educadores.   

     Brzezinski cita Carrolo (1987, apud 2002, p.8) que destaca dois tipos como: 

�identidade pessoal- identidade para si- e a outra é a identidade coletiva� entendida 

como produto de um �processo de sucessiva socialização�, interligadas ao sujeito 

como ele mesmo, que a considera como externa, ou seja, o sujeito com os outros 

(sistema-escola)  

     A construção da identidade é processada pelos sujeitos que estabelecem 

significados com seus grupos, parceiros no âmbito do coletivo. Com base nesses 

depoimentos, gostaria de enfatizar que as falas dos educadores A, B, C, E explicitam 

em relação ao sistema e evidenciam-se desta maneira: 

 
   A.-�O sistema é podre, castrador. Um sistema que não permite que 

você  se capacite, se potencialize no seu pensar. Você não tem 

liberdade de crescer porque ele não permite. No mundo sempre teve o 

opressor e o oprimido. A própria política, a educação de certa forma 
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apregoa essa sujeição. Eu queria que fosse diferente, mas não é, isso 

me revolta muito, fico indignado com isso.[ Professor de História] 
 

 
B- Todo sistema tem normas e regras e que precisam ser cumpridas.  
Quando você sai fora das regras, das normas que a direção impõe, é 

problema. Muitas vezes o aluno acaba sendo prejudicado. Não existe 

saída[Professora de Inglês]   
 
 

C- O sistema é uma lacuna prevista, entre professor-professor; 
professores-aluno; direção-coordenação; alunos-aluno. Muitos 
professores aceitam o que o sistema quer que eles façam. Você acaba 

realizando a tarefa em virtude da sistemática de um sistema. Somos 

predeterminados e temos que dar continuidade naquilo que está 

pronto [Professor de Educação Física] 
 

  
E-Em determinado momento me sinto aprisionada como sujeito, isto 
porque a situação nos obriga a isso.  Eu penso que é lidar com a 

nossa própria formação, e para isso é preciso ser criativa, ter 

competência, ter habilidades nas nossas ações, ou seja, ter 

maturidade profissional. Penso que a educação hoje está caminhando 

para um grande abismo [Professora de Ensino Fundamental]   

 

 
      

     À luz das narrativas, constata-se que a condição de luta do ser-professor em 

relação ao sistema é identificada, isso quando o professor se diz de si mesmo e do 

outro. Segundo os depoimentos nas narrativas dos educadores como: �o sistema é 

uma lacuna, somos predeterminados�, �me sinto aprisionada�, �o sistema é podre, 

castrador�. Verifico nessas narrativas a mutação na construção desse profissional, 

pois segundo Vianna (1999) a sociedade complexa agregou isso e que vamos nos 

construindo com base nos valores culturais, sociais e históricos de época em época, 

o que fica claro na possibilidade de fazer ruptura em relação à opressão em busca 

de uma construção de uma identidade mais humana.  

     Conforme Freire (1980, p.30-31), compreendo que cedo ou tarde os oprimidos 

resgatarão sua dignidade, pois constata que a construção da identidade é um 

espaço de luta e conflitos, que muitos profissionais não têm consciência de sua 

potencialidade, assim a sua condição de se sujeitar para se auto-afirmar faz parte da 

construção/reconstrução da identidade dos professores nos dias atuais.       

     Nesta análise, o ato de rebeldia favorece mudanças, esta é a condição do sujeito 

rebelar-se na inércia desse sistema. Assim, é preciso interpretar que ele está se 
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auto-afirmando na construção dessa identidade e isso faz parte do desenvolvimento 

pessoal e profissional.  

     Para elucidar este posicionamento dos professores, a interpretação de Sung 

(2000) explicita que o sistema nega o ser humano como sujeito. Desta forma, este 

mesmo ser humano afirma-se como tal, opondo-se a uma redução que torna sua 

vida insuportável. Ou seja, a vítima é negada na construção de sua identidade, mas 

pode construir essa identidade de forma efetiva quando estabelece uma leitura do 

mundo e dialoga como outros seres humanos. Assim, se modifica e vai sendo 

modificado no processo de construção, então, não pode estar fora das esferas social 

e institucional, ou seja, o professor passa da condição de sujeito à de �ator social�.   

     Desse modo, é preciso desenvolver mecanismos nos espaços institucionais que 

possibilitem afirmação de sua identidade pessoal e profissional.           

      É importante destacar as contribuições dos autores citados no estudo e 

identificar algumas diferenças das narrativas das educadoras B e D, como se 

posicionam frente ao sistema em relação às mudanças, quais estratégias utilizam, 

como pensam e agem em seu cotidiano. 

     Na educadora B, existem alguns indicadores que evidenciam sua condição de 

sujeição frente ao sistema-escola, quando enfatiza que: �preferi que o aluno seja 

prejudicado, por que o que eu posso fazer? Não há saída, é assim que funciona 

dentro da escola�.  

 

 
B- Faltavam poucos minutos para bater o sinal, era horário da saída. 

Bom... Os alunos que já tinham terminado a atividade e começaram a 

perturbar os demais que não tinham terminado. Eu disse que eles 

poderiam pegar as suas malas e ir descendo devagar, assim os que 
não tinham terminado poderiam finalizar a prova. Como não tinha um 

inspetor perto, que olhasse eles, eu achei que não teria problema. Mas 
a vice-diretora me deu uma bronca por conta disso, disse que eu não 

estava cumprindo as regras da escola, as normas. Na verdade a 
escola tem regras, tem as normas! E com a minha atitude de deixar os 
alunos descerem antes da hora, acabei desrespeitando uma regra, 
transgredindo. Mas isto por conta de ver o lado dos alunos que 
precisavam de paz para terminar a avaliação. Então, eu desrespeite a 

direção, isso atrapalhou, ela se sentiu desrespeitada, é o mesmo que 

tirar a autoridade da vice-diretora, diretora, coordenadora. Então, 

prefiro que o aluno seja prejudicado, o que posso fazer? Não há saída, 

é assim que funciona quando você desobedece.[Professora de Inglês] 
 

D- Quando transgredimos percebo que existem mudanças. É neste 

momento que a gente pode mudar as regras do jogo. Eu digo sempre: 
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as coisas só mudam se as pessoas se revoltarem e lutarem para que 

aja mudança, caso contrária ficamos na mesma condição. Sinto-me 
mais sujeito, porque lutei, porque fiz algo que possa melhorar a escola, 
o processo pedagógico, entre outras coisas dentro da escola. 

[Professora de Ensino Fundamental]   
 

 

 

     Entendo com Freire (1987, 30), o ser mais em relação a ser menos é uma 

condição de ser um sujeito social e político, com base nas relações que ele 

estabelece com o outro, pois é um processo de luta pela humanização na condição 

de ser incluso e não na condição de desumanização em relação ao outro.  

     Compreendo que possamos superar o processo de alienação, pela afirmação de 

nossa condição profissional, e não pela desumanização como algo dado, 

estabelecido pelo sistema-escola e que essa ordem injusta é cometida pela violência 

dos opressores, tornando-os o ser menos, isso fica explicito nas narrativas das 

educadoras B e D. 

     A educadora E traz fortes elementos, quando narra os problemas educacionais, 

evidencia que estar na educação hoje é caminhar para o abismo, mas destaca que 

isso se deve ao processo de transformação que precisamos passar.  

     Nesta narrativa, interpreto a potencialidade que possibilita a redução pretendida 

pelo sistema. Assim:  

 

 
E- Eu penso que é lidar com a nossa própria formação, e para isso é 

preciso ser criativa, ter competência, ter habilidades nas nossas 

ações, ou seja, ter maturidade profissional. Penso que a educação 

hoje está caminhando para um grande abismo Percebo que cada vez 

mais está difícil caminhar, mas nunca deixo de acreditar que seja um 

processo de transformação que precisamos passar, seja no âmbito 

pessoal e profissional. Atuar na área de educação significa participar 
como um sujeito que tem dignidade em cumprir seu papel na formação 

de seus alunos.  [Professora de Ensino Fundamental]  
 

 

     

    Na narrativa da educadora E, de acordo com a revisão da literatura, elucido 

alguns ilustrativos que emergem da construção de uma identidade pautada na 

potencialidade humana. Sendo assim, a professora destaca que ser professor hoje 

�é caminhar num abismo�, �é ter maturidade profissional�. É um processo construtivo 
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baseado em seus saberes, competências, ações e criatividades, ou seja, destaca 

um sujeito que deve ter sua dignidade ao cumprir seu papel na formação de seus 

alunos.  

     Nesta análise, elucido também as afirmações de Freire (1980) quanto à diferença 

de quem se acomoda e daqueles que se colocam como instrumento eficaz em busca 

de mudanças.  

     No discurso dos professores, percebemos muito bem, que �o ato de rebeldia 

favoreceu e favorece bastante para um novo repensar a prática pedagógica e a 

questão administrativa, mas, que o enfoque seja em prol do aluno, isto para o 

melhoramento da escola�. Outro relato diz que: �Esta luta já trazemos desde a 

infância, da experiência de vida, a experiência profissional�.  

     É interessante como os educadores trazem fortes indícios de mudanças, nos 

quais se envolvem com lutas e conflitos na construção da identidade e destacam 

com indignação ao denunciarem a inércia dos colegas de profissão, como aparecem 

explicitas nas narrativas dos educadores A, C, E e F   

 
 

 
 
 
A - Muitos não lutam, não se rebelam para não ter problemas, não 

querem bater de frente, e ao se negarem estão se sujeitando de 

alguma forma ao sistema. Quanto você está transgredindo para mudar 

alguma coisa existem outros que se acomodam ao sistema para não 

criar problemas, então, as coisas, continuam da mesma maneira. 

[Professor de História]  
 
C � Eu acredito que o ato de rebeldia favoreceu e favorece bastante 
para um novo repensar a prática pedagógica, a questão administrativa, 

mas que o enfoque seja em prol do aluno. Isto para o melhoramento 
da escola, porque não estou lá pra agradar ninguém, seja pessoa, seja 

sistema. Não estou aqui pra agradar ninguém.[Professor de Educação 

Física] 
 
E � (...) Vou lutar por aquilo que quero fazer. Penso que isto deva 
estar ligado à questão de valores, certezas, incertezas, da 

sensibilidade de cada professor.[ Professora de Ensino Fundamental]  
 

F- Se quiser mudar alguma coisa que nos incomoda é preciso lutar, 

mesmo que muitos não concordem com você. Esta luta já trazemos 

desde a infância, da experiência de vida, de ser profissional, talvez 
seja uma questão de personalidade, de maturidade de cada sujeito em 

determinada situação.[ Professora do Ensino Fundamental] 
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     Na leitura mais profunda das narrativas, é possível a definição de sujeito que está 

internamente ligada a seu modo de vida em face da instituição que este vive. 

�Quando se fala de sujeito, ele é tratado como objeto até no momento em que o 

sujeito fala de si mesmo� de acordo com Sung (2002, p.47-62) relata que �a 

libertação não é mais pensada somente ou principalmente em torno da construção 

de uma nova sociedade, mas também em torno do conceito de sujeito�.  

     Estou resgatando esta questão, por considerar pertinente a colocação do autor, 

pois verifico que a construção da identidade seja uma condição de afirmação e não 

negação. Ser-professor; ser-sujeito; ser-ator social é desenvolver a potência que 

cada um tem dentro si, estabelecendo nessa construção a identidade de forma 

humana, assim, vai sendo construído no seu cotidiano.     

     Neste sentido, o professor não pode ser visto como substância, algo que subsiste 

por si só ou estar dentro de um sistema, mas, uma �ausência que grita�, uma 

potencialidade ou conjunto de potencialidades que possibilita o ser humano se opor 

a resistir à redução pretendida pelo sistema social dominante de acordo com Sung 

(2000, p. 55) é primordial na luta pela sua formação da identidade pessoal e 

profissional. 

     Esta luta só tem sentido, quando o oprimido busca �recuperar sua humanidade, 

poder criá-la e, assim, não se sente idealistamente opressor, nem se torna, de fato, 

opressor dos opressores, mas restaurador da humanidade em ambos� como sugere 

Freire (1980 p. 31). 

     Pela interpretação, evidencio o ser-professor no sentido de Ser Mais, sua 

condição de restaurar sua humanidade, em ser e estar sendo professor no âmbito de 

qualquer sistema, em busca de mudanças, transformações, novas possibilidades de 

remendar e dar brilho na construção de sua identidade pessoal e profissional.  

     Afirmo que os professores não estão acomodados às asfixias de suas 

necessidades e interesses. Ao longo da análise, são percebidas nas falas dos 

educadores que a luta favorece para que ajam mudanças. Desta maneira, identifica-

se a diferença daqueles que se acomodam e têm em seu discursos acomodação de 

ser e estar na profissão, a respeito disso recorro novamente às contribuições de 

Freire(1997) que enfatizava que: 
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(...) É importante enfatizar que há uma diferença fundamental entre 

quem se acomoda perdidamente desesperançado, submetido de tal 

maneira à asfixia da necessidade, que inviabiliza a aventura da 
liberdade e a luta por ela, e que tem, no discurso da acomodação, um 

instrumento eficaz de sua luta � a de obstaculizar a mudança. O 

primeiro é o oprimido sem horizonte; o segundo, o opressor 

impenitente.(FREIRE 1997 p.41).  
      

 

     A leitura em conjunto dos depoimentos dos professores possibilitou identificar 

uma insatisfação desses profissionais dentro do sistema-escola. No entanto, é a 

maneira que ele se diz ser-professor baseada na dinâmica e na estaticidade na 

construção de sua identidade que ocorre nesse processo, e que vai sendo 

construída durante a trajetória pessoal e profissional. 

      Toda as representações explicitadas pela maioria dos educadores traduzem 

elementos em relação à opressão que os reduz à sua condição de simples 

executores de tarefas, de prestadores de serviço dentro do sistema-escola. Assim, a 

respeito da construção dessa identidade profissional, apenas verifico que falar da 

formação docente foi um grande desafio, pois considero que muito se tem 

contribuído para esta formação da identidade pessoal e profissional, mas destaco 

ser preciso evidenciar e explicitar de forma significativa a narrativa de cada ser-

professor, pois é esse profissional que tem a dizer o que é �ser e estar na profissão�.    

     A construção da identidade dos professores está pautada como espaço de lutas 

como fruto de interações sociais complexas nas sociedades contemporâneas (...) 

�um modo de ser no mundo, num dado momento, numa dada cultura, numa história� 

como Gatti (1996) nos explicita.  

     Desta maneira, não podemos deixar de focalizar a análise apenas na condição 

individual do professor, sobretudo, nas interações que este faz baseado nos 

espaços sociais que efetivamente contribuem de forma significativa na construção 

de sua identidade.   

      É oportuno lembrar e evidenciar que a interpretação de Sung (2000, p.56) 

reconhece a condição do sujeito dentro de determinado sistema que o nega e 

destaca que �o determinado papel social dentro do sistema de mercado que nega o 

ser humano. Razão pela qual ele se afirma como sujeito gritando, opondo-se a essa 

redução que torna sua vida insuportável�. Isto ficou explicito nas narrativas dos 
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educadores, como sendo uma maneira de dizer que eu existo, estou aqui, estou 

tentando mudar, tenho esperança.        

      Nesta perspectiva, é interessante observar nos depoimentos dos professores 

que a construção da identidade está pautada na esfera da subjetividade como: �mal-

estar na docência, neutralidade, submissão, revolta, indignação de ser e estar na 

profissão. Baseada nesses indicativos, percebe-se um construir e re-construir 

constante dessa identidade durante o processo autoformativo. 

     Com Ciampa (2004, p.74) entendo que a �construção da identidade é um 

processo de movimento, é desenvolvimento do concreto. Identidade é metamorfose�.  

     Verifico nas narrativas esse movimento, mas esclareço que ficou nítido que nessa 

construção de identidade profissional desencadeia também um certo mal-estar com 

relação à sua sujeição, negação, estagnação de �ser e estar na profissão�, ainda 

que alguns apresentam fortes indícios de resistência ao que lhes é proposto em 

relação à sua atuação, assim com certa reprodutibilidade relativa ao que o sistema 

impõe-lhes com base nas narrativas.    

     Considero pertinente analisar e interpretar a desvalorização desses profissionais. 

Desta maneira, passo a desenvolver uma discussão sobre as asserções teóricas 

que alguns autores têm sugerido como premissas ao analisar a vocação dos 

professores como uma profissão de abnegação, amor ao próximo. 

     Com Enguita compreendo que a �vocação esta associada o imaginário social� e 

relaciona que a profissão do professor está ligada à fé, ou seja, este vai prestar 

serviços ao bem comum. Para Brzezinski (2002, p. 16) esses conceitos estão 

construídos e consolidam-se pautados na preparação do profissional pela formação 

inicial e continuada dos professores. Destaca que o mercado vem exigindo um 

profissional qualificado para o mercado de trabalho, fazer concurso público e receber 

salários para exercer a profissão. Sendo assim, existe uma forte tendência sobre a 

desvalorização dos professores e que unânimes foram os discursos dos educadores 

sobre a desvalorização profissional.  

     À medida que a globalização avança, procede-se a um tipo de perturbação por 

parte dos profissionais. Deparo-me com as narrativas dos professores, conforme 

também me refiro à escola pública de ensino em tempos atuais, preocupa-me 

sobremaneira a percepção de que estes sujeitos deixam evidente nos relatos.  

     Como meu enfoque é pelo singular, tenciono abordar aspectos que dizem 

respeito ao modo de ser-professor ao se narrar como sujeito na profissão e a 
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construção/reconstrução da identidade profissional do ponto de vista de sua 

singularidade. Mas, conforme fui analisando os depoimentos dos professores, o que 

não poderia ser diferente, percebo a relação que eles fazem ao se narrarem com 

base no sistema-escola, evidenciando o grupo (outros professores) e trazendo 

elementos indicadores apoiados na construção da identidade profissional no que 

tange o dizer do professor, como processo de transformação e mudanças.   

     Quando os educadores compreendem que o saber, o fazer e o ser-professor 

dependem do tempo em que exerce sua profissão e que a construção da identidade 

está relacionada com a leitura que ele faz de si e do outro.    

     Desta maneira, apresento que a construção e afirmação de uma identidade 

capaz de tornar o ser-professor mais humano. Este é o processo de metamorfose, 

ou seja, de transformação, afirmando-se, solidificando-se como professor.        

     Com Ciampa (2001, p. 111) entendo que o processo de metamorfose é vida e 

assim vamos se transformando permanentemente, pois somos matéria, ou seja, 

através da prática, vamos nos transformando. Em outros termos, o autor citado 

afirma: 

 
 

Digo metamorfose humana tanto no sentido de transformação do ser 

humano, tal como no exemplo prosaico de nos referirmos a alguém 

que vai deixando de ser criança ao se tornar adulto, como também no 

sentido constitutivo de nossa formação como ser humano, ou seja, 

quando reconhecemos nossa condição de nascermos como um 

animal humanizável que, só através da progressiva socialização e 

individualização, ou seja, da interação com o outro, torna-se um ser 
humano( CIAMPA 2003, p.3). 

       

     

      

     Pautando nesse conceito de metamorfose que Ciampa explicita como 

transformação durante a construção da identidade docente�, é preciso um remendar, 

dar brilho na construção/reconstrução da identidade dos professores. Falando de 

outra maneira, dar brilho na condição de sustentar essa formação, na perspectiva de 

explicitar sua unicidade do sujeito, mas destacar sua fragmentação interna e externa 

quando este se diz de si mesmo e do outro faz parte à afirmação desse profissional 

de educação.  
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     No primeiro momento, procurei focar a percepção de sujeito em sua profissão. No 

segundo momento, verifiquei que a relação com o outro está pautada na construção 

de sua identidade. Esta que se afirma na condição se ser e estar sendo professor, 

respeitando sua condição de profissional, este foi um grande desafio, pois falar de 

identidade e formação exige um olhar curioso e inquietante.    

     Admito a multiplicidade dos saberes e do saber-fazer incorporados durante esta 

trajetória pessoal e profissional, das inúmeras experiências vividas pelo sujeito, 

representando cada papel ao atuar dentro de qualquer sistema-escola que passou 

ou que virá a passar um dia.  

     Meu interesse principal não foi comparar os sujeitos desta pesquisa, isto porque 

afirmo que cada um tem sua dimensão, seu estilo de vida, conjunto de preferências 

distintivas que exprimem em cada subespaço simbólico, cada linguagem, cada 

expressão tem sua singularidade, sua complexidade no dizer de cada profissional. 

Cada ser-professor tem sua visão de mundo, sua maneira de agir, seu tempo de 

construir sua identidade, ou seja, tem seu devir, isto está inteiramente presente no 

discurso, para identificar de que maneira o professor vai construindo sua identidade 

no âmbito do sistema-escola, foi um grande desafio. Identifico na realidade com um 

sujeito capaz de se negar para se auto-afirmar na construção de sua identidade 

pessoal e profissional.       
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CONSIDERAÇÕES FINAIS...  

      

      

     No início da pesquisa, tinha a impressão que os professores não se afirmavam 

afirmado em uma perspectiva de transformação, afirmação, mostrando uma postura 

inerte frente ao sistema-escola. Isso de uma certa forma intrigava-me no que se 

refere à construção da identidade pessoal e profissional.  

     No entanto, com o desenvolvimento do estudo constatei pelas narrativas dos 

educadores que eles não estão passivos na construção da identidade, mas 

reconheço que se negam para se auto-afirmar na profissão, uma maneira que pode 

ser considerada como autodefesa e para qual recorrem durante a construção de sua 

identidade profissional.   

     Esta pesquisa visou a identificar de que modo os professores se narram e se 

interpretam na profissão. E esse profissional vai sendo construído historicamente, 

pois a construção de sua identidade pessoal e profissional baseada na relação que 

faz dentro da instituição escolar, na esfera social, cultural, histórica e familiar.  

     Nesse sentido, interpreto que a identidade é construída, não é um dado 

adquirido, não é atribuída, não é uma propriedade nem tampouco um produto. Ela é 

construída no espaço de lutas e conflitos, pois esta construção é um processo de 

movimento que cada professor exerce no âmbito pessoal e profissional, ou seja, não 

dá para �separar o eu pessoal do profissional�,como prefere Nóvoa (1992, p.16).    

     Mas, reconheço que esses profissionais em determinada época foram mais 

desvalorizados e em outra valorizados em sua profissão, ao longo do contexto social 

e histórico.  Sendo assim, apresento a condição de ser e estar exercendo a profissão 

de uma época distante, como: �professores tarefeiros�, �prestadores de serviços�, 

�profissão ligada à fé�, �vocação�, �abnegação para bem comum�. No entanto, 

verifico que permanecem esses conceitos e que carregamos essa imagem 

impregnada na construção da identidade pessoal e profissional nos dias de hoje.  

     Fica evidente o quanto estes conceitos estão ainda enraizados no contexto 

histórico-educacional, no que se refere a esse profissional em relação ao 

desprestígio, até mesmo, pela sociedade que perdura até os dias de hoje. Isso está 

explicito na imagem social construída ao longo destas décadas e que permanece. 

Assim, vamos nos construindo como profissionais da educação.    
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     Por vivermos momentos de tantas incertezas... �Eu perco o chão (...) Não moro 

mais em mim�, deixamos marcas profundas em cada um de nós ao construirmos a 

identidade de �ser e estar na profissão�. Seja por conta da neutralidade, da sujeição, 

da fragilidade e por tantas transformações...        

     Em alguns momentos, a construção da identidade está pautada na negação e na 

afirmação de uma identidade profissional por conta das frustrações, desigualdades 

sociais, históricas, culturais e econômicas. Então, podemos pensar nesses dois 

versos da cantora Adriana Calcanhoto, para que façamos uma reflexão sobre os 

motivos que o sujeito �perde o chão� na construção de sua identidade profissional. 

Perder o chão por não saber para onde ir, pois esta é a realidade quando, nós, 

professores necessitamos negar-se para se auto -afirmar na condição de �ser e estar 

na profissão�.  

     Pensar na condição de ser e estar na profissão durante o processo autoformativo 

significa aprender a interpretar o que é ser e estar, ou seja, as diferenças. Assim, 

fazer novas descobertas, então, quando nos inquietamos, vamos nos construindo, 

como sujeitos capazes de nos afirmar na profissão na condição de ser Mais 

humanos como prefere Freire (1980) 

     Nas narrativas dos educadores, identifico uma insatisfação perante o sistema, 

alguns partem do próprio sentimento ao narrar todo desconforto que as instituições 

propiciam-lhes; outros enfatizam mais de forma objetiva, ou seja, explicitam sobre 

seu cotidiano e vão contornando, refazendo e afirmando sua condição profissional. 

Fica claro o desejo de mudar a escola. Mas mudar implica um novo ordenamento, 

com base no que está posto no presente, ou seja, é preciso salientar que existem as 

dinâmicas contraditórias dentro do sistema-escolar.  

     Esta mudança não precede apenas o social e, sim, na construção da identidade 

do professor que ao se negar, passa a se afirmar como um �ator social�. Desta 

maneira, nas narrativas dos professores ficou evidente a urgência de aquisição de 

uma consciência política e formativa no âmbito do sistema educacional. Considero 

pertinente destacar os ilustrativos dos relatos dos professores, que se afirmam na 

construção de sua identidade construída e não atribuída.  

     Portanto, pretendo trazer os relatos dos educadores que explicitam esse 

processo de construção, como: 
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 �O ato de rebeldia favoreceu e favorece bastante para um novo 

repensar a prática pedagógica, a questão administrativa, mas que o 

enfoque seja em prol do aluno�. �Se quisermos mudar alguma coisa 

que nos incomoda, é preciso lutar, mesmo que muitos não 

concordam�. �(...) Essa luta já trazemos desde a infância, da 

experiência de vida, de profissional, talvez seja uma questão de 

personalidade, de maturidade de cada sujeito�. �Vou lutar por aquilo 

que quero fazer�.[Narrativas dos educadores]  
     

 

    De acordo com o aporte teórico, enfatizo que estas narrativas possibilitaram fazer 

uma interpretação da construção da potencialidade humana que perpassa pela 

construção da identidade dos professores em sua ação, em ser e estar na profissão.   

     Para Sung, (2000) a ação só pode ser realizada à medida que o ser humano 

toma parte em um movimento social e/ou uma estrutura social, ou seja, na medida 

que ele transforma-se em ator social dentro da instituição social.  

     Nesta perspectiva, identifico que os professores estão lutando e não como um 

simples executor de tarefas e prestador de serviço. Isto é, identidade é construída no 

cotidiano baseada nos saberes específicos, nas relações humanas, dos saberes 

pedagógicos e nas experiências adquiridas dentro e fora da qualquer sistema-

escola.    

     No bojo das análises empreendidas, transparece claramente a fragilidade da 

construção da identidade do ser-professor centrado ainda nas raízes tradicionais e 

conservadoras de sua formação como sujeito. No entanto, fica a percepção de que o 

�sujeito nenhum é hoje o que foi ontem, nem há de ser amanhã o que é hoje�. Ou 

seja, eles estão sempre mudando, transformando, lutando, afirmando-se em sua 

condição de ser e estar sendo profissional.  

      Refletindo a respeito desta afirmação, em relação ao Sermão da Primeira 

Dominga do Advento, que utilizei como inspiração para fazer esta pesquisa foi com 

intuito de dizer que, esta afirmação nos parece tão próxima, porém, tão distante de 

nós, baseada nas percepções dos professores, cada cenário e, neste sentido, 

considerando as experiências formativas, julgo partilhar uma vivência que está 

sendo construída/reconstruída na trajetória de vida, ou seja, no processo 

autoformativo de cada educador, apoiando-se nas relações e interações que este 

ser-professor faz por meio do tempo, da formação pessoal e profissional, das 

certezas e incertezas que carrega quando o ser-professor se diz de si mesmo e do 

outro. Mas, nesse navegar, �perder o chão� ao interpretar cada sujeito, pois apenas 
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compreendo como o ser-professor vem construindo/reconstruindo sua identidade no 

âmbito do sistema-escola.  

     A preocupação primeira foi fazer com que o professor se narrasse como sujeito 

na profissão. Assim, detectar o que influiu na construção dessa identidade. Além 

disso, houve a intenção de respeitar suas percepções. Outro enfoque foi apresentar 

algumas contradições, diferenças, semelhanças que encontrei nas falas dos 

professores, mas também verificar ilustrativos sobre a construção dessa identidade 

que não é um processo inerte, mas construída ao longo de sua trajetória pessoal e 

profissional.   

     Ao longo desta pesquisa, verifico ser impossível pensar a 

construção/reconstrução da identidade apenas ligada às práticas individuais. 

Práticas aqui entendidas, como uma tarefa a ser cumprida para atender a uma 

determinada função profissional, metas, objetivos impostos pelo sistema-escola. 

Entende-se que a formação de uma identidade é pautada no domínio e na leitura 

que este ser-professor faz do mundo, em suas relações, nas interações com o 

cotidiano, no tempo de formação profissional, na escolha da profissão e na realidade 

em que vivemos. Entretanto, ele precisa interpretar e fundamentar esta 

construção/reconstrução de identidade, que se faz na relação, no convívio com 

outras identidades, pois passa por um processo de historicidade, de valores, de 

cultura, de ideologias, de crenças e saberes que são trocados uns com os outros.  

     Diante do que foi explicitado neste estudo, é importante ressaltar que, em 

nenhum momento foi minha intenção propor modelos de construção/reconstrução de 

identidade, isso seria inadequado, pois acredito que a formação esteja vinculada ao 

compromisso ético, ao social, ao político, ao humano, desenvolvendo utopias, na 

construção de uma identidade docente. Mas, trazer contribuições para se pensar em 

uma formação entendida como busca para interpretar a construção/reconstrução da 

identidade baseada nas diferenças, nas expectativas no âmbito do dizer dos 

professores, considerando as relações que eles estabelecem apoiados no sistema-

escolar. Isto se apresenta na construção dialética entre pensar (teoria) e fazer 

(prática), conhecer (compreender) e agir (realizar), pois todos estes aspectos 

merecem a atenção dos Mestres e Doutores, que devem priorizar a qualidade de 

uma formação acadêmica que dê conta de verificar, como vem sendo construída a 

identidade do ser-professor.   
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     Portanto, as categorias levantadas tiveram como elementos conclusivos e úteis 

para compreender a construção/reconstrução de identidade do ser-professor. Assim, 

deixo algumas questões que poderão servir para posteriores análise: a universidade 

está auxiliando a construção/reconstrução de um ser-professor capaz de afirmar-se 

como sujeito profissional? Existe a possibilidade de se pensar, esses profissionais 

da educação são frutos de uma formação que carrega traços conservadores e 

tradicionais na construção/reconstrução de sua própria identidade pessoal e 

profissional? Isso significa identificar os reprodutores de uma identidade 

estabelecida pelo sistema-escola e que, muitas vezes, os teóricos apresentam o 

discurso descontextualizado com a realidade educacional?  

     No entanto, não podem ser responsabilizados por tais questões por tais 

questões, porque acredito na criticidade de cada Mestre e Doutor na participação 

efetiva, no comprometimento político e social de cada um ao atuar, assim, 

possibilitar a construção da identidade de seus alunos de forma efetiva.  

          Ao lado dos pressupostos teóricos o sistema-escolar impossibilita a construção 

da identidade dos professores, isso os leva à sua negação como sujeitos 

profissionais. Mas, por conta dessa negação do sistema, os professores se auto-

afirmam na perspectiva de ser e estar na profissão. Isso porque a construção da 

identidade perpassa por um processo de transformação que vamos nos afirmando 

na história.  

     Este trabalho poderá contribuir para possíveis reflexões em relação a uma 

formação pautada na verificação da construção da identidade docente efetivamente. 

Procura instigar os educadores que buscam interpretar a construção/reconstrução 

da identidade do ser-professor, para fazer emergir suas vozes, seus saberes, seu 

pensar, seu fazer, seu agir e favorecer o despertar da potencialidade humana dentro 

de cada professor no âmbito do sistema.    

     Neste contexto, enfatizo que acredito que o maior desafio é deixar uma 

indagação: de que maneira os professores espanhóis se narram, se interpretam na 

profissão? Deixo um convite para que outros naveguem, que vigiem e façam 

pesquisas e descubram... 
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ANEXO I: entrevistas dos educadores na integra... 

 

      

     De acordo com as respostas obtidas pelos educadores, explicito e apresento os 

objetivos para cada questão, procurei deixar as entrevistas na integra. Assim, passo 

a construir quadros para facilitar o agrupamento. Este visto como fundamental para 

auxiliar a posterior criação de categorias e, conseqüentemente, a efetiva 

possibilidade de inferir, analisar e interpretar os dados obtidos.  

      

 

1ª Pergunta. Como você se sente sujeito na profissão?   

      

     Esta pergunta teve por objetivo compreender de que maneira o ser-professor se 

narra na profissão. Entendo que isto possa trazer a tona à maneira como se diz 

professor com base na sua percepção e sua condição de profissional da educação. 

Explicito de outra maneira, procurei interpretar de que maneira os professores 

percebem o conceito de sujeito e profissão. Entende-se que estes conceitos possam 

ser identificados e interpretados com as narrativas, a fim de verificar como vem 

sendo a construção da identidade docente. 

A  A palavra sujeito ao meu ver já é se sujeitar alguma coisa, ou seja, estou me 

sujeitando as coisas intrínsecas da minha profissão, seja por toda a conduta que 

você tem que ter em sala, pelo processo que você tem que desenvolver 

enquanto espaço escolar, a direção e coordenação. Então, sinto-me sujeito tanto 
quanto profissional, enquanto um ser pensante, não tem como separar a minha 

sujeição do sistema em que vivo, seja dentro da uma sala de aula, com meus 

pares, quando digo meus pares é o corpo docente, administração como um todo. 

Ser sujeito é se sujeitar mesmo tendo consciência disso, mas no sentido de criar 
de alguma forma aquilo em que eu acredito, que defendo, que quero que venha 
acontecer futuramente. Sinto-me sujeito em todos os sentido, no bar da esquina, 
na lotação, trem, no ônibus, na padaria, no posto de gasolina. Então, sou e estou 
sujeito nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, comprar um papel 
higiênico, eu questiono os meus alunos. Pergunto a eles por que o papel 

diminuiu de 40 metros para 30metros? E ele paga o mesmo valor por isso? 
Somos sujeitos nas pequenas coisas. [Professor de Ensino Médio] 

B Deixa eu só pensar um pouco... Como não sou professora de português! No 

Estado eu me sinto mais profissional do que sujeito. Sinto-me como se estivesse 
num teatro cumprindo o meu papel. Um papel que me deram. E cumprir este 
papel não me agrada em nada. Em relação aos alunos, quando estes me 

procuram, aqueles que têm interesse em aprender a relação é mais pessoal, 

caso contrário tenho uma postura de ditadora mesmo. Postura de ditadora que 

não sou eu, mas tenho que cumprir. Não gosto disso! Em alguns momentos 
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quando os meus alunos se aproximam para aprender, então é diferente. O meu 

papel profissional é quando tenho que atingir o mínimo o meu objetivo. E o meu 

objetivo é fazer o aluno aprender. É assim que me sinto na minha profissão de 
professora, cumprir o meu papel, um papel que me deram[ Professora de Ensino 
Médio]  

C  Em virtude de ter que trabalhar com normas e regras a gente se sujeita a 
determinadas situações para preservar o emprego, para cumprir metas que o 

sistema estabelece. Então, sinto-me em uma situação de asujeitamento diante 

disto. Você tem que fazer múltiplas coisas que não concordo, mas que preciso 

fazer, pois é aquilo que determinam e você tem que cumprir. Em grande parte 

não me agrada, não concordo, mas sou obrigado em virtude de cumprir o meu 
papel de professor e agora de vice-diretor. Então, acabo me sujeitando de uma 

forma ou de outra para preservar o meu trabalho. É difício, mas sou obrigado a 

fazer para cumprir aquilo que me impõe. Sinto-me desta maneira, me sinto mal 
mesmo que não concorde com as coisas impostas.[ Professor de Ensino Médio]  

D  Nossa... Que pergunta difícil... Eu me sinto sujeito à medida que estou dentro da 

escola dando aula, ensinando meus alunos. É assim que vou atuando na minha 

vida profissional. Gosto muito das crianças, a nossa relação é boa, sempre tem 

alguns problemas, mas que dá pra ser resolvidos. Às vezes, dentro da escola 

temos divergências com o grupo, são vários colegas de profissão que pensam 

diferente uns dos outros. Não sei se respondi a sua pergunta. Agora em relação 

à escola, depende muito da direção, da coordenadora, vice-diretora, diretora. 
Elas dão as ordens e você tem que cumprir. Bom me sinto sujeito porque sou 

submetida a ordens e regras dentro da escola, ou seja, a gente brinca dizendo, 
estamos diante da cúpula educacional.[Professora do Ensino Fundamental]  

E  Vou tentar explicar. Sinto-me sujeito na medida que posso fazer escolhas, 
expressar o que sinto e penso. Mas nem sempre isso acontece dentro da escola. 
Sabe por quê? Porque o dia-a-dia nos consome de tal maneira que nem 
paramos para pensar como nos sentimos como professores, mas acredito que 
seja a maneira de entender sobre o nosso posicionamento diante de tudo o que 
está posto ao nosso redor. Seja na maneira de falar, de fazer. Na verdade, 
sujeito é aquele que pratica uma ação, que verbaliza algo, que concretiza na sua 

maneira de ser. Podemos ser sujeito de muitas maneiras, o que vai depender é 

de que maneira ele se posiciona diante de si e do outro. [Professora do Ensino 
Fundamental]  

F  Sujeito, nossa nunca pensei nisso. Acredito que ser sujeito é participar das 

reuniões com o grupo, ajudar os colegas quando estão com problemas com os 

alunos. Resumindo, somos sujeitos de ação. Penso que, ser sujeito é aquele que 
pode participar das decisões na medida do possível, mas isso infelizmente não 

acontece dentro da escola.  [Professora do Ensino Fundamental]  
Obs: (educadores registrados pelos números de A a F, segundo a ordem cronológica das 

entrevistas) 
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2ª Pergunta. Quando você obedece, cumpre, se submete, você se sente 

sujeito-profissional?  

 

     Esta pergunta teve por objetivo verificar se os professores percebem as lacunas 

e imposição dentro do seu espaço de atuação, ou seja, se eles se afirmam ou se 

negam na condição de sujeito dentro do sistema-escola. Desta maneira, busco 

analisar nos discursos dos educadores as suas expectativas em relação à profissão, 

como se narra, se interpreta a sua condição de estar exercendo a docência.  

A  Uma das minhas maiores indignações é estar nessa condição. Muitas vezes, é 

curvar a minha cabeça mesmo sabendo que não deveria curvá-la. E por que 
curvar a cabeça? A gente tem que curvar a cabeça sim. Curvar a cabeça é 

muitas vezes, um ato de inteligência, mas não beijar os pés das pessoas ou do 
sistema. Essa minha sujeição ao mesmo tempo de indignação, mas também de 

plantar idéias, vender pensamentos. Sou um interlocutor, uma pessoa que 

medio, transmito, comunico, então são várias cabeças que me ouvem. E por 

conta disto, essa minha sujeição tem por objetivo plantar idéias para os meus 

alunos, fazer com que eles se indignem como eu. Assim, estar na profissão para 

que meus alunos possam ser contaminados com minhas idéias. Mas, no dia-a-
dia obedecemos, cumprimos, ou curvo minha cabeça ou eu enfarto agora, morro 

agora.[ Professor de Ensino Médio] 
B  Sinto-me profissional quando tenho uma relação com outros profissionais, com o 

grupo docente, com um nível hierárquico mais elevado. Pelo menos nesta escola 

existe respeito, tem o reconhecimento por parte do grupo, tenho o meu espaço. 

Aqui, com os alunos não há essa relação, a não ser que o aluno vá até mim, ou 

vou até ele. Eles não querem um amigo, não querem nada... Na verdade só 

querem que eu tenha uma postura de ditadora. Às vezes, um ou outro abre esse 
espaço, aí à relação acontece, caso contrário não. Muitas vezes sou criticada, 

sou ignorada pelos alunos, sou motivo de piada, risadinha, há uma falta de 

respeito em relação ao professor. Na sala tem 35 alunos e são poucos os que 

chegam e se aproximam para pedir ajuda, então essa relação é fria. Na verdade 

me sinto sujeito na medida que cumprir o meu papel. Um papel de ditadora 
mesmo. Porque é o que eles querem. Eu procuro fazer meu trabalho para 

cumprir meus objetivos e metas. Sempre busco fazer o aluno aprender com 
jogos, coisas que eles podem estar aprendendo, no concreto. Tento fazer com 
que eles aprendam praticando. Por exemplo, mando fazer trabalhos, pesquisas. 
Na realização deste trabalho surge mais efeito, o retorno é melhor, foi o que 
percebi. Porque as atividades nas salas são muito abstratas, o aluno não 

aprende nada. Procuro melhorar como profissional na medida que consigo atingir 
os objetivos propostos. Interpreto-me desta maneira, busco dar para os alunos 
atividades que fazem com que eles participem de alguma forma. Mas não vejo 

interesse de todos, apenas uma minoria.  [Professora de Ensino Médio] 
C Parte da gente é aquele sujeito...Você acaba sendo naquele momento um ator 

em determinadas situações, ou seja, acaba interpretando um papel de sujeitado 
em muitos momentos na vida profissional. Você acaba realizando a tarefa em 

virtude da sistemática de um sistema, estou dizendo isto em relação à escola. 
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Porque já estamos previstos pelo sistema, somos pré-determinados e temos que 
dar continuidade naquilo que está pronto. E se você faz parte deste sistema você 

se sujeita, obedece, cumpre normas e regras, isto já é previsto pelo próprio 

sistema. Na verdade você é um praticante, um participante dentro deste sistema, 

onde você obedece para preservar seu emprego. [Professor de Ensino Médio] 
D  A gente é humilhada conforme a direção. Revolto-me com determinadas 

atitudes, a gente vê cada coisa dentro da escola... Temos que engolir seco se 

não perdemos nosso espaço, é triste passar por está situação. A gente se dedica 

longos anos nesta carreira e pouco podemos falar, então acabamos 

obedecendo, se sujeitando na condição pessoal e profissional. [Professora do 

Ensino Fundamental]  
E Na verdade, visualizo o sujeito profissional com base nas suas ações. Mas à 

medida que o tempo passa vamos compreendendo mais o nosso papel... Ele 
precisa obedecer, cumprir àquilo que é imposto, então acabamos nos 

enquadrando de uma certa forma. Mas, você fez eu perceber o que é ser sujeito, 

porque o dia-a-dia nos consome e nem temos tempo para pensar nas nossas 
ações, na nossa prática. È muito ruim obedecer quando não concordamos. 

Nossa é angustiante bater de frente com os colegas, cada um tem sua maneira 

de fazer, de pensar, de se posicionar.  [Professora do Ensino Fundamental]  
F  Fomos ensinados a obedecer, a cumprir aquilo que nos mandam. Ser 

obediente, nossa parece que é o que mais fazemos na vida. Hoje isso está 

camuflado de uma certa forma. Veja bem, antes tínhamos que obedecer aos 

pais, os professores, mas éramos pessoas frustradas, ou seja, reprimidas. Hoje 
falamos deste mal-estar na profissão. Não mudou muitas coisas, apenas 

trocamos os nomes. Muitas coisas estão relacionadas com as doutrinas 

religiosas, obediência em todos os sentidos e a escola é a mesma coisa em 
relação a isso, não há liberdade para muitas coisas... Acredito que fica mais no 

discurso do que na prática[Professora do Ensino Fundamental].   
 Obs: (educadores registrados pelos números de A a F, segundo a ordem cronológica das 

entrevistas) 
 

     

 

 3ª Pergunta.  Quando você transgride, se rebela, se nega, você se sente 

sujeito?  

 

     Esta questão é relevante para identificar qual discurso o professor faz na 

perspectiva de transgredir, rebelar, negar, afirmar sua condição de profissional da 

educação. Procurou-se explicitar sobre esses aspectos por considerá-los 

emergentes durante o processo auto-formativo, principalmente, por entender que a 

função desse profissional de exercer seu papel é de extrema importância dentro da 

escola. Desse modo, precisava saber se a instituição educacional é um espaço que 

possibilita mudanças, assim como verificar de que maneira o professor lida com 

determinadas situações dentro do contexto profissional, ou seja, contar um pouco 

sobre o seu cotidiano, sua experiência, os mecanismos e recursos que utilizam para 
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se auto-afirmar na profissão, assim como possibilidade de identificar as relações que 

estabelecem com o corpo docente.  

  

A  O preço da transgressão é alto. Percebo que muitos não lutam, não se rebelam 

para não ter problemas, não querem bater de frente e ao se negarem estão se 

sujeitando de alguma forma ao sistema. Quanto você está transgredindo para 

mudar alguma coisa, há outros que se acomodam ao sistema para não criar 

problemas, então as coisas continuam da mesma maneira. Uma vez, acabei me 
apropriando de algo que acreditava, mas naquele momento eu estava 
enfraquecido, então fiquei neutro. Mas eu pensava: �nossa estou jogando tudo 

por terra, tudo que acredito! Será que é correto cruzar os braços?� Isto me fez 

muito mal. O sistema é podre, castrador. Ele não admite capacitar a pessoa para 

que ela pense, há aqueles que são pagos para pensar, para promover a 

ideologia do poder. Você não tem liberdade de crescer. Busca na historicidade, 

lá na época do Renascimento, o mundo como era. O que é um ser pensante na 

concepção da palavra, essa pessoa não tinha capacidade financeira para 

promover a ideologia. Até hoje o sistema não permite que as pessoas pensem.  

Se buscarmos lá... Na Monarquia... Por que o rei tinha que ter servos? Porque é 

rei, é pura ideologia. A igreja Apostólica Romana, a casa de Deus, o pobre, a 

própria política faz com que você se sujeite, a educação é uma forma de sujeitar 

as pessoas, isso me revolta. A igreja se alicerçou nisto, se fortaleceu o quanto 

pode, pisando na inocência dos menos esclarecido! Seria a palavra 

Renascimento demagoga desde a sua implantação? Renascer é sinônimo de 

esmagar uma maioria? Que culpa tenho de ter nascido pobre? Por que sou rei 
da minha própria desgraça?[ Professor de Ensino Médio]  

B  Em geral não acontece de transgredir, só uma vez!  Um dia eu estava dando 

prova em uma sala, era a última aula. Faltavam poucos minutos para bater o 

sinal, era horário da saída. Bom... Os alunos que já tinham terminado a atividade 

começaram a perturbar os demais que não tinham terminado. Eu disse que eles 

poderiam pegar as suas malas e ir descendo devagar, assim os que não tinham 

terminado poderiam finalizar a prova. Como não tinha um inspetor perto, que 

olhasse eles, eu achei que não teria problema. Mas a vice-diretora me deu uma 
bronca por conta disso, disse que eu não estava cumprindo as regras da escola, 

as normas. Na verdade a escola tem regras, tem as normas! E com a minha 
atitude de deixar os alunos descerem antes da hora, eu acabei desrespeitando 
uma regra, transgredindo. Mas isto por conta de ver o lado dos alunos que 
precisavam de paz para terminar a avaliação. Então, eu desrespeite a direção, 

isso atrapalhou, ela se sentiu desrespeitada, é o mesmo que tirar a autoridade 

da vice-diretora, diretora, coordenadora. Então, prefiro que o aluno seja 

prejudicado, o que posso fazer? Não há saída, é assim que funciona quando 

você desobedece. Eu não gostei muito! No meu caso não tinha jeito... Isto 

porque tenho regras para cumprir e acabei atrapalhando com o que tinha feito. 
Deixei os alunos descerem. Então, eu atrapalhei a direção. Não quero causar 

problemas, no caso com a vice-diretora, eu repensei e não deixei acontecer 

novamente. Mas os alunos que acabam ficando prejudicados, pois não 

conseguem fazer a prova tranqüilamente, isto porque não podemos ir contra ao 

sistema. A vice-diretora se sentiu desrespeitada moralmente. Acabamos nos 
negando enquanto profissional. Eu prefiro não criar problemas com a direção, 
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tirar a moral da vice-diretora. Eu repensei sobre o que eu tinha feito e conclui que 
é o aluno que vai perder com isso, não eu. Isto para não quebrar as regras, não 

criar problemas para o grupo, para a direção, para os demais colegas.  
[Professora de Ensino Médio]   

C Sim.Quando a gente consegue essa transgressão sim. Mas, há poucos 

momentos que conseguimos expressar nós mesmos, é quando você se encontra 

como um ser pensante e consegue ser você mesmo, isto é muito bom. É uma 

vergonha o que passam para o aluno, há um distanciamento. O sistema é uma 

lacuna prevista entre o professor e aluno; coordenação e direção; professores e 

professores; alunos e alunos. Muitos professores aceitam o que o sistema quer 
que eles façam. É uma coisa nefasta nessa relação, nefasta na educação. O 

único momento é quando o sujeito se rebela, aí ele consegue ser ele mesmo e 

consegue mudar alguma coisa, então porque não transgredir? Falo transgredir 

porque acredito que seja neste momento que mudamos as coisas, se me sujeito, 
se me calo, como posso querer mudanças? Seria comodismo da minha parte ver 
as coisas erradas e aceitar. Preciso do emprego, mas não sou marionete de 

ninguém. Quando a gente consegue nesse pequeno espaço para transgredir 

você vê mudanças, isso você pode ter certeza! É neste momento que você 

consegue expressar aquilo que acredita ser preciso ser mudado. Não posso ser 

um sujeito revoltado e não buscar mudanças. Isto por conta das malesas de um 

sistema que quer esmagar a gente e que muitas vezes as pessoas não vêem, ou 

preferem não ver realmente o que está acontecendo. A todo o momento digo 

para o grupo: precisamos fazer alguma coisa, pois se abaixarmos a cabeça onde 

vamos parar? Eu não sigo o que está imposto pelo plano, pela norma, regimento. 

É por isto que você consegue ser diferente, fazer o diferencial diante do aluno ou 
com o grupo docente. Em muitos momentos precisei falar, expor a minha idéia, 

então questionava o grupo sim. E mesmo que os professores ficassem contra as 

minhas inovações, eu não desistia. Os colegas chegavam a virar a cara comigo, 

parecia que eu estava falando alguma besteira, mas no fundo sabiam que era 
melhor para os alunos. Eu acredito que o ato de rebeldia favoreceu e favorece 
bastante para um novo repensar a prática pedagógica, a questão administrativa, 

mas que o enfoque seja em prol do aluno, isto para o melhoramento da escola.  
Isto porque não estou lá pra agradar ninguém, seja a pessoa, seja sistema. Não 

estou aqui pra agradar ninguém Pra mim toda vez fui feliz como já disse 

anteriormente, em muitos momentos, seja no HTPC, na aula de educação física, 

nas reuniões com os professores. Então de uma maneira ou de outra causou o 

repensar a prática docente, incomodou, porque sabiam que era pro bem, mesmo 

que não fosse de imediato, mas houve o momento de repensar sobre muitos 

problemas. Na realidade tudo que eu não concordava, que não aceitava eu 

retrucava, isto causou de uma certa forma o melhoramento em muitos sentidos 
dentro da escola. [Professor de Ensino Médio] 

D Sim. Quando transgredimos percebo que existem mudanças. É neste momento 
que a gente pode mudar as regras do jogo. Eu digo sempre: as coisas só mudam 

se as pessoas se revoltarem e lutarem para que aja mudança, caso contrária 

ficamos na mesma condição. Sinto-me mais sujeito, porque lutei, porque fiz algo 
que possa melhorar a escola, o processo pedagógico, entre outras coisas dentro 

da escola. [Professora do Ensino Fundamental]   
E  Sim. Acredito que quando eu transgrido me sinto mais sujeito. Isto porque vou 

lutar por aquilo que quero fazer. Acredito que isto deva estar ligado à questão de 

valores, de certezas, incertezas, da sensibilidade de cada professor. Se 
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quisermos mudar alguma coisa que nos incomoda, é preciso lutar, mesmo que 

muitos não concordem com você. Essa luta já trazemos desde a infância, da 

experiência de vida, de profissional, talvez seja uma questão de personalidade, 

de maturidade de cada sujeito em determinada situação. [Professora do Ensino 

Fundamental]  
F  Sim. Somos sujeitos de nossas ações. E quando podemos dizer e fazer o que 

queremos nos sentimos mais sujeitos. Entendo que ao se negar em determina 
situação deixamos de ser sujeito de nossas próprias ações, então passamos 

para a condição de passividade dentro da instituição escolar, ou de outros 

espaços [Professora do Ensino Fundamental]  
Obs: (educadores registrados pelos números de A a F, segundo a ordem cronológica das 

entrevistas) 
 

   

 

4ª Pergunta. Quando existem normas, regras que você não concorda, essas 

questões de hierarquia, dentro do sistema. Você se sente sujeito? Como você 

se percebe no espaço profissional? 

 

 

     Esta questão teve por objetivo identificar as percepções que o professor tem 

frente ao espaço profissional (escola). Assim como vai sendo 

construído/reconstruído a identidade no âmbito institucional. E como ele lida com a 

imposição do sistema a fim de identificar como ele constroem a sua identidade 

pessoal e profissional, destacando a sua experiência, sentimentos, suas angústias 

diante da imposição do sistema-escola, ou seja, a relação que o professor 

estabelece com as pessoas com quem convive.  

 

A Na verdade não tem como eu não ser sujeito, nem tem como escapar da esfera 

de um sistema capitalista. Outro sistema é igual ao que eu estou.  E essa 

neutralidade me fez mal e ao cruzar meus braços eu me sujeitei ao sistema. E 

quando ficamos neutros diante de determinada situação nos sujeitamos de uma 

certa forma. Um sistema que não permite que você se capacite, se potencialize 

no seu pensar. Além da capacidade de pensar e potencializar o ser não tem 

condições financeiras. Você não tem liberdade de crescer porque o sistema não 

permite isso. Se você pegar desde a Monarquia e Renascimento até os dias 

atuais. No mundo sempre teve o opressor e o oprimido. Se você pensar lá na 

Monarquia, por que o servo se sujeitava ao rei? Será que isso era ser um ser 
pensante? Por que o servo não podia ser rei? Por que o rei podia gozar de 

alegria, luxo mediante a desgraça alheia. A igreja católica Apostólica Romana, 

por que existia a classe de Deus, quem era pobre tinha que se conformar com a 
sua pobreza? Pobre diabo! A própria política, a educação de certa forma apregoa 

essa sujeição. Eu queria que fosse diferente, mas não é, isso me revolta muito, 

fico indignado com isso. Você vive os espaços, horas, minutos, segundos, mas 

neste pequeno espaço de tempo me sinto alguém diferenciado, mesmo quando 
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coloco em risco o meu emprego. É rápido, sei que vai acabar, mas falei de 

alguma forma, dentro da razão, lucidez. Não tenho como sair fora do sistema, 

porque é fechado demais. Procuro aproveitar o meu espaço sempre que posso. 
Pra mim, o professor é um semeador, é aquele que vai plantar as sementes. Ele 

não acha que todos os seus alunos vão germinar, mas em uma sala de 40 

alunos, se 10% conseguem captar o sentido da fala do professor, quando o 
professor para a aula pra explicar alguma coisa. E esses 10% são capazes de 

levar as idéias, novas ideologias. Às vezes, estes alunos também levarão novas 

idéias e implantarão novas ideologias e assim por diante. Outro dia quando eu 

entrei na sala dos professores, na escola, ouvi uma professora dizer assim: �É 

melhor lidar com o cachorro do que com o aluno�. Eu só ouvi, não a conheço. Eu 

fiquei pensando: nossa eu preciso falar mais, me indignar mais. Outra situação 

que vivenciei na escola onde leciono, há computadores, mas ficam trancados e 
eu perguntei na secretaria. Existe um computador que eu possa estar usando a 
Internet? Ela respondeu: Pra quê?�Eu respondi que precisava pesquisar! Então, 

os professores não falam, não lutam pelos seus direitos, não querem se expor de 

uma certa forma. Não contive e questionei: Então, existe o computador, mas não 

para o professor tenha acesso e nem os alunos. Por que os professores não 

questionam? Será que os alunos não sabem lidar com o computador? Muitos 

alunos fazem cursos ou têm em casa. Será que precisa ter um professor 
especializado na área. O professor não foi formado para lidar com este 

instrumento. Porque quando esse espaço é permitido ao aluno, ele mesmo é que 

ensinam os professores. Por que os projetos das escolas não dão certos? 

Porque é um faz de conta. Então, morro todo dia um pouco com isso, não 

concorda, é complicado. Vejo as pessoas assumindo cargos de professor, 

trabalham 30 horas em uma sala de aula e pegam o cargo na coordenação, mas 

não são capazes de trazer idéias novas, ficam sentados numa cadeira e não 

inovam nada, não ajudam os educadores a melhor a sua prática. Você sabe 

como é, a fulano prestou um concurso, passou, então ser diretor, ser 

coordenador é isso. Nesta maneira, eu não vejo sentido exercer esse cargo. Só 

pra dizer que tem diretor, coordenador dentro da escola! As coisas são 

complicadas, mas é o que vivenciamos dentro da escola.[Professor de Ensino 
Médio]. 

B Todo sistema tem normas e regras e que precisam ser cumpridas. Quando sai 
das regras, das normas que a direção impõe é problema. Muitas vezes, o aluno 

acaba sendo prejudicado, o que posso fazer? Não há saída, é assim que 

funciona quando você desobedece ao sistema, alguém tem que ser prejudicado, 

e que seja o aluno.  [Professora de Ensino Médio].   
C Em relação ao sistema é uma vergonha o que fazem com os alunos, aos 

professores, a todos que fazem parte dele, em relação à escola, é uma 

vergonha! O Sistema tem um afastamento previsto, isto em relação aos 

conteúdos, aos professores, enfim, chega ser nefasto. Aceitar aquilo que são 

mandados a fazer, ele é nefasto pra educação e para qualquer pessoa que faz 

parte deste sistema. Geralmente quando você quebra normas, regras as 

pessoas torcem o nariz... No primeiro momento elas vão contra, parece que é 

para ir contra você, entendem a rebeldia, e sabe que é pra melhor, isto em prol 

do aluno, ou para o corpo docente mesmo. Mas depois acaba tendo uma 
aceitação grande a determinada situação. Pra mi todas as vezes que eu 

transgredi fui feliz naquele momento. Tudo que eu não concordava, mesmo que 
os outros não aceitassem, de alguma maneira eu fiz com que eles repensassem 
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a prática docente, conteúdos, pelo menos foi uma forma de rever o espaço que 

atuamos. Uma vez que a gente transgride, quando você bate os pés... O 

indivíduo se rebela ele consegue mudar de alguma forma os outros, aqueles que 
pensam quadradinho de mais, ficam esperando as coisas caírem do céu, mas 

não cai não. O sistema é uma lacuna prevista, entre professor-professor; 
professores-aluno; direção-coordenação; alunos-aluno. Muitos professores 
aceitam o que o sistema quer que eles façam. Você acaba realizando a tarefa 

em virtude da sistemática de um sistema. Somos pré-determinados e temos que 
dar continuidade naquilo que está pronto. E se você faz parte do sistema você se 

sujeita, obedece, cumpre normas e regras, isto já está previsto pelo sistema. Na 

verdade, você é participante dentro do sistema, onde você obedece para 

preservar seu emprego.  [Professor de Ensino Médio].   
D Precisamos fazer o que o sistema quer, senão perdemos o emprego. A gente vê 

coisas dentro da escola revoltantes e que não podemos falar nada, temos que 

engolir seco, se não perdemos nosso espaço, até podemos ser exonerado do 

nosso cargo. É triste, pois dedicamos longos anos nesta carreira e poucos 

podem falar, então acabamos sendo sujeitados na condição pessoal e 

profissional. [ Professora do Ensino Fundamental]  
E Trabalhar no sistema é o mesmo que estar num campo de concentração. 

Precisamos estar protegidos contra todos que está lá.  [Professora do Ensino 
Fundamental]   

F  É bom trabalhar na escola, mas somos cobrados pela direção. Por exemplo, 

fazer um curso, mas o Estado exige dos professores, mas não dá suporte 

necessário, há desvalorização profissional, salários injustos, condições de 

trabalho precário, acabamos sendo reduzidos como seres perante o sistema, 

pois este é que dita as ordens e as regras. [ Professora do Ensino Fundamental]  
Obs: (educadores registrados pelos números de A a F, segundo a ordem cronológica das 

entrevistas) 
 

 

 

5ª Pergunta. Quando você se omite, isso para agradar o sistema, como você se 

sente sujeito?  

 

      

     Esta questão teve por objetivo explicita se há omissão do professor a fim de 

preservar o sistema ou de que maneira ele se narra quando omite em favor da 

instituição escolar. Que sentimento transparece quando o professor denuncia e os 

motivos que o levam a ter tal postura. 

 

A Muitas vezes somos omissão para não bater de frente. Na verdade eu não queria 

bater de frente, acredito que naquele momento eu estava enfraquecido. Não 

bater de frente para não ter problemas com as pessoas. Mas essa neutralidade 

me fez mal e ao cruzar os braços eu me sujeitei diante do sistema. [Professor de 

Ensino Médio] 
B  Prefiro me omitir, assim não crio problemas com a direção. Mas por me omitir  
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senti muito desmotivada, é difícil.[Professora de Ensino Médio] 
C Em nenhum momento eu me omiti, sempre tive consciência para lidar com a 

problemática que estava vivenciando, mesmo diante das divergências de idéias. 

E tudo que eu transgredi foi em prol da criança, dos colegas.Você causa uma 

certa inquietação naquele momento com o grupo. Este vai contra, é uma relação 

velada, calada, isto para transparecer aquela coisa bem bolada, pra não deixar 

que as pessoas percebam, eles se negam. Não querem ir contra o sistema, não 

querem ter problemas, mas no fundo sabem que é para o bem de todos. Tudo 
que eu não aceito eu retruco, isso causou de uma certa forma a melhoria em 

muitos sentidos dentro da escola. [Professor de Ensino Médio] 
D Não me lembro... Mas se eu me omiti foi por segundos, sou bem sincera, não 

gosto de nada errado, principalmente quando se trata de crianças. Não aceito 

injustiça com as crianças, com os idosos. Eles são tão indefesos. Procuro não 

desagradar ninguém, mas quero que respeitem a minha opinião, pois já tive 

momentos que precisei me omitir, e isso me fez muito mal. [Professora do Ensino 
Fundamental]   

E Nossa fico louca com isso e muitas vezes fazemos porque precisamos de uma 
certa forma trabalhar. Em determinado momento me sinto aprisionada como 
sujeito, isto porque a situação nos obriga a isso. Uma vez a direção pediu que eu 

fizesse uma coisa, eu não concordava, levei uma bronca, sabe quando criança 

faz arte e você dá bronca?Senti-me muito mal com isso... [Professora do Ensino 
Fundamental]  

F Às vezes é preciso se omitir para não prejudicar o outro. A gente vê cada coisa 

dentro da escola que arrepia os cabelos, fazer o que! Deixa pra lá, não vale a 

pena nem comentar. [Professora do Ensino Fundamental] 
Obs: (educadores registrados pelos números de A a F, segundo a ordem cronológica das 

entrevistas) 
 

  

6ª Pergunta. De que maneira você narra a sua condição de aluno no passado e 

atualmente na condição de professor? 

      

     Esta pergunta teve por objetivo perceber de que maneira o professor se narra na 

condição de aluno (passado) e agora como professor. Quais influências (família, 

professores, religião, social, sua história de vida, entre outros) ficam evidentes 

durante a construção de sua identidade pessoal e profissional. Assim, como 

identificar a inserção na profissão, interesses, considerando o aspecto social e 

histórico de seu passado e presente, ou melhor, como os educadores fazem a leitura 

de si e do outro.  

 

A  Em primeiro lugar eu queria ser padre, achava linda a batina. Depois essa idéia 

foi sumindo da minha cabeça. Em seguida, queria ser engenheiro, trabalhei 

bastante, sobrevive dela por um tempo. E quando fui prestar serviços em uma 
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escola de periferia que estava de recesso na época. Então na solidão de meus 

pensamentos... Olhei para lousa e pensei: um dia vou ser professor.  Sempre vi 
na professora a imagem de Deusa, de uma pessoa bela. Mesmo quando a 
professora chamava a minha atenção. Uma professora que se chamava Roseli, 

ela me deu uma camisa do Zé Colméia. Nossa eu adorei. Quando a professora 
passava a mão na minha cabeça, ela falava: �Oi C.P, tudo bem? Eu ficava feliz 

com este gesto para com a minha pessoa. Eu repeti a 2ª série do primário em 

1978, porque não sabia fazer os algarismos romanos de 1 ao 30�. Época da 

reprovação, da Ditadura Militar. Mas tudo bem. Nasci em São Paulo, mas passei 

toda a minha infância no Mato Grosso do Sul. O meu pai sempre teve um espírito 

aventureiro, íamos e voltávamos. Essa coisa de fazenda e cidade. Os meus 

irmãos ficaram prejudicados em relação aos estudos, por conta desse ir e vir. Eu 

tive mais sorte, mas tive que deixar os meus estudos para lidar com a inchada. 
Mas todas as coisas que me aconteceram... Pela dor em relação ao meu pai... 

Mas ele me ensinou a ser homem. Eu precisava aprender a ser um homem, 
então aprendi a valorizar as coisas, ter responsabilidade. Eu acredito que ser 

professor já estava predestinado na minha vida. Estar na sala de aula, um local 

que me sinto bem, quando estou pra baixo, triste e recebo um sorriso de um 
aluno, isto é muito bom. Jamais vou abrir mão profissão. Exerço a minha função 

como professor de história, vendo idéias, gesticulo, isso aflora as minhas 

emoções. A história refaz a memória da minha própria história. Todos os seres 

humanos passam por inúmeras dificuldades, mas tenho que me sujeitar à 

história para fazer a história, eu acredito que toda a construção da história tem o 

sujeito que faz parte dela[ Professor de Ensino Médio] 
B Mais pela paixão pela língua inglesa. Pensei em ser professora para trabalhar 

meio período, poder me casar, ter filhos, construir uma família. Fiz tudo para ser 

uma ótima profissional na minha área. Morei em Londres para aperfeiçoar a 

língua, enfim, fiz tudo que estava ao meu alcance, assim melhorar como 

profissional da educação. Mas estou frustrada em atuar no Estado. Prefiro 
trabalhar em uma escola de línguas, do que no Estado. Não quero continuar! 

Inclusive no ano passado prestei alguns concursos. Uns eu estou esperando os 
resultados, mas assim que tiver outro espaço não quero atuar no Estado. Estou 
realmente frustrada. Isto por conta do mundo que estamos vivendo, por conta da 
progressão continuada, por conta dos valores repassados para os alunos, estes 
não têm mais respeito, a sociedade desvalorizou muita nós profissionais da 
educação. Então o aluno vem apenas pra pegar um diploma? Aonde vamos para 

com tudo isso? Não quero continuar, de jeito nenhum! Estou completamente 

desmotivada com o sistema, com as normas e regras que temos que cumprir, por 
isto disse que parece que estou num teatro, representando o meu papel de 
ditadora. Sinto-me mal em dois aspectos. Primeiro, em relação ao mundo em 

que vivemos. Essa geração de pais que dão tudo para os filhos, estes acabam 

desrespeitando, porque acham que tudo pode. Na minha época era muito 
diferente de hoje. Tinha respeito. Nós tínhamos mais respeito com as pessoas. 

Outro problema é a progressão continuada implantada pelo Estado. Então 

ninguém leva nada a sério, essa relação acaba, não há outros caminhos, não 

vejo! [ Professora de Ensino Médio] 
C Eu sempre fui uma pessoa contra todo e qualquer sistema. Como a gente vem 

de uma classe média baixa, a gente já traz algumas questões que revoltosas no 

âmbito da nossa formação. Na verdade, antes de ser professor eu já vinha 

questionando alguns valores que o sistema propõe, estas coisas do rico e pobre; 
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negro e branco aquele que tem os olhos azuis, deficiente, então questiono muito 

estas questões. Mesmo porque sou fruto de uma educação sem qualidade. 

Sendo assim, não vim ser professor para agradar ninguém. Na verdade eu sou 

um professor de rebeldia mesmo. Porque antes de ser professor, a escola como 
tal tinha que dar o que é por direito ao aluno, ou seja, uma educação de 

qualidade. E o discurso político qual é?É dar uma educação de qualidade, 

formação de professores, melhores condições na infra-estrutura, estas cosias, 
balela! Então, não tenho que agradar ninguém, pelo contrário, por onde eu 

passei, passo não quero ser um ser que aceita tudo de forma passivamente. Eu 

vi mesmo pra deixar os ambientes inquietos por onde quer que eu passe. Então, 

antes de ser professor a escola já existia, já estava dando uma educação, mas 

não com qualidade e continua sem essa qualidade. Como eu me interpreto? Eu 

até tenho alguns embargos com alguns colegas da área da educação Física. 

Interpreto-me como um ser afetuoso, brinco e geralmente você é interpretado de 

outra forma, até de uma forma abidinosa por estas pessoas e dentro da escola 

também. Tento mostrar aos meus alunos que sou igual a eles. O que faço hoje 

como vice-diretor não gostos, estar lidando com os papéis é uma coisa que não 

me agrada. Mas por conta de subir de cargo. Mas adoro é estar em contato com 

o ser humano, isso é que me completa, é a relação humana que tenho com os 

meus alunos, isto é que me faz bem. Uma relação de amizade, cumplicidade e 

principalmente de amorosidade. Mas em virtude de agora fazer parte da 
administração, com uma nova função que assumi não me agrada ficar longe dos 

alunos. Resumindo, me interpreto como um professor afetuoso, amigo dos meus 
alunos. Na verdade, trabalho em prol deles e não para agradar nenhum sistema, 

é desta maneira que me interpreto como professor. Falta à questão da 

afetividade para com o aluno, de saber lidar com o ser humano, de ir a busca das 
necessidades destes alunos, de priorizar uma educação para a vida, isto que 

falta na escola. Faltam professores de ações, porque que de marionete está 

cheio, de bobos da corte também!  Então, é no espaço das aulas é que você 

consegue ser você mesmo, ou seja, naquele momento você consegue ser 

diferente, fazer o diferencial em relação aos outros professores. Isto porque 

como sou contra as normas, as regras e não cumpro o programa, procuro 

realizar as atividades da minha maneira, aquilo que acredito ser melhor para o 
meu aluno e não aquilo que o sistema impõe, determina. Então é neste espaço 

da aula que consigo ser eu mesmo e me interpretar como um sujeito de ações. É 

no me cotidiano, é no meu atuar que posso repensar a minha prática 

pedagógica, elaborar a minha prática como professor dentro desse espaço da 

quadra, onde posso atuar da minha maneira e muitas vezes ser o que sou, um 
professor que acredita no ser humano. Então, é durante as aulas que eu posso 

perceber o meu aluno, as diversidades, as necessidades, os conflitos que eles 
têm com o grupo (alunos, família, etc), entre outras coisas. [Professor de Ensino 

Médio] 
D Sempre tive paixão em ser educadora, isso carrego desde a minha infância.  Eu 

admirava a minha professora, ela era boa e aplicada. Esta profissão era muito 

importante, a pessoa leva conhecimento para os alunos. Hoje, é uma profissão 

insignificante para a sociedade, infelizmente. A formação está muita a desejar, a 

desvalorização profissional, é uma situação triste que estamos enfrentando hoje 

em dia, isto é uma questão política educacional e que precisa ser retomada. Mas 

tenho esperança que um dia vamos conseguir dar um novo rumo para estes 

profissionais de educação. [Professora do Ensino Fundamental] 
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E Desde pequena eu já pensava em ser professora, sabia que não seria fácil, a 

responsabilidade para lidar com outras vidas, com a formação do aluno. Hoje as 

crianças não têm limites, a sociedade não é mais a mesma, a família também. 

Ser professora hoje... Eu penso que é lidar com a nossa própria formação e para 

isso é preciso ser criativa, ter competência, ter habilidades nas nossas ações, ou 

seja, ter maturidade profissional. Penso que a educação hoje está caminhando 

para um grande abismo, percebo que cada vez mais está difícil de caminhar, 

mas nunca deixo de acreditar que seja um processo de transformação e que 

precisamos passar, seja no âmbito pessoal e profissional. Atuar na área de 

educação significa participar como sujeito que tem dignidade em cumprir seu 

papel na formação de seus alunos.  [Professora do Ensino Fundamental] 
F  Amo a minha profissão. Sempre quis ser professora desde menina. A minha avó 

dizia que era uma profissão reconhecida, mas hoje as coisas não são bem 

assim. Quando eu estudava éramos diferentes com os professores, 

respeitávamos, tínhamos medo. Hoje ser professor é caminhar num mundo de 

incertezas, de frustrações como profissional. Isto porque não sabemos se 

posicionar diante de tantas mudanças, de tantas informações e as nossas 

crianças não são como nós. Acredito que hoje ser professor é ultrapassar um 
campo minado e não sabemos até quando vamos sobreviver nesse campo de 

batalha. Acredito que ser professora hoje é ficar na defensiva, é assim que me 

sinto. [Professora do Ensino Fundamental]  
Obs: (educadores registrados pelos números de A a F, segundo a ordem cronológica das 

entrevistas) 

ANEXO II   

APRESENTAÇÃO NA DEFESA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

Conceito de Ser-professor à luz dos estudos dos autores 

FREIRE (1980). 
 

� Nossa vocação ontológica é a de ser mais 

em relação a ser menos�. Entendo que 

somos um ser inacabado, aberto, político, 

social e histórico de acordo com o autor.  
VIANNA (1999) 
 

�Crise pode estar relacionada à ausência da 

construção de um nós [...] Constituição do 

nós professores� 
BOFF (2002) 
 

�Crise vem do grego (Krisis, krínein) que 
significa: limpar, decidir, posicionar�  

CIAMPA (2004) 
 

� Ser de existência e não está  limitado no 

seu vir-a-ser por um  fim preestabelecido; 
de outro, não está liberado das condições 

históricas em que vive, de modo que seu 

vir-a-ser fosse uma indeterminação absoluta 

[...] deve servir para questionar toda e 
qualquer concepção fatalista, mecanicista, 

de um destino inexorável[...]�  
LANE (2004) 
 

�Ser passivo e ativo, determinado, 

determinante�  
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1º FORMAÇÃO DOCENTE: UM OLHAR NAS DÉCADAS DE 1980 E 1990 

 
 

�DÉCADAS PERDIDAS� 

 
 
�MÁ DISTRIBUIÇÃO DE 

RENDA NA SOCIEDADE  
�MOVIMENTO SOCIAL E 

ECONÔMICO 
�ATRASO SOCIAL 
�EXCLUSÃO SOCIAL 
�CRISE SOCIAL E 

EDUCACIONAL  
�RESISTENCIA DOS 

EDUCADORES 
�DESENVOLVIMENTO DA 
CONSCIÊNCIA 

PROFESSORES 

 
 
� OPRESSÃO 
�MOBILIZAÇÃO DOS 

EDUCADORES 
�DESVALORIZAÇÃO 

PROFISSIONAL  
�SOCIEDADE CIVIL 
�CARACTERÍSTICA DE 

RESISTÊNCIA DOS 

EDUCADORES 
 

DÉCADAS DA EDUCAÇÃO 

 

 
�SINDICATO E ASSOCIAÇÕES 
�MOVIMENTO DOS 

EDUCADORES 
�MOVIMENTO PEDAGÓGICO 
�PROFESSOR TAREFEIRO 
�PRESTADOR DE SERVIÇO 
�FORMAÇÃO DE IDENTIDADE 

COMEÇA A GANHAR 

VISIBILIDADE NESTAS DÉCADAS 
 

 

 

 

1º FORMAÇÃO DOCENTE: DÉCADAS PERDIDAS 
 

 

DÉCADAS PERDIDAS  
 
SOCIEDADE EM TRANSFORMAÇÃO 
SISTEMA: IMPOSIÇÃO 
DISTANCIAMENTO DA PESQUISA 
PROFESSORES: �SER E ESTAR� 
HILSDORF CITA SAVIANI NÃO 
 CONSIDERAM COMO SENDO DÉCADAS 

PERDIDAS 

TOURAINE APUD VIANA DEFINIÇÃO DA 

IDENTIDADE: � ATOR NÃO SOCIAL�  

�IDENTIDADE/ TOTALIDADE/OPOSIÇÃO  
VIANNA IDENTIDADE E IDENTIZAÇÃO 

TEM CONOTAÇÃO:  
ESTÁTICA: PROCESSO  DE 

CONSTITUIÇÃO MANUTENÇÃO DOS 

LIMITES 
DINÂMICA: IDENTIDADE MASCARADA 

PERMANÊNCIA: INDIVIDUALISMO   
FREITAS: DENUNCIA AS POLÍTICAS 

NEOLIBERAIS; ACUMULAÇÃO 

CAPITALISTA; TENDÊNCIA DE 

DESVALORIZAÇÃO  

PIMENTA: FORMAS DE DOMINAÇÃO 

AFETAM O PENSAMENTO E A AÇÃO DO 

PROFESSOR, EDUCAÇÃO COMO 

MERCADORIA  

BREZEZINSKI: SOCIEDADE NÃO ACEITA 

O DESPREPARO DOS EDUCADORES, 
DESCASO.  
VIANNA: EXPRESSÕES SOCIAIS E 

POLÍTICAS, DIFICULDADE NA 

CONSTRUÇÃO DO SUJEITO. 
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1º FORMAÇÃO DOCENTE: DÉCADA DA EDUCAÇÃO 

 

PIMENTA 
(2000) 
 

MUDANÇAS NA SOCIEDADE FAVORECEM PARA SE PENSAR A 
FORMAÇÃO DOCENTE/ POLÍTICO/HIS/ ECONÔMICO CENTRALIDADE 

DO PROFESSOR, O QUE JUSTIFICA O MECANISMO DE CONTROLE. 
 

KULLOK 
(2000) 
 

POSSIBILIDADES NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PROFISSIONAL A 

REFLEXÃO-NA-AÇÃO.  
 

BRZEZINSK 
(2003) 
 

INFLUÊNCIAS NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE COLETIVA E 

SOCIAL: OBJETIVO E SUBJETIVO. Intensifica e impulsiona à luta em 

defesa do profissionalismo dos professores Estado 
 

NÓVOA 

(1992)  
 

INFLUÊNCIAS VÃO SENDO CONSTRUÍDAS NA FORMAÇÃO DOCENTE, 

E VAI REFLETINDO NA PRÁTICA, POSTURA, FAZER, SER E ESTAR NA 
PROFISSÃO. 
 

 
 

2º A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE  

 
TEMA IDENTIDADE SURGIU COM A 
MODERNIDADE DE ACORDO COM  
SOUZA apud VIANNA 
 

O colapso da cosmovisão teocrática medieval mundo/ 

indivíduo vão dar respostas 
 Humanismo Renascentista INDIVIDUALIDADE/ 
SUBJETIVIDADE 
 

SCIOLLA TEORIA DA IDENTIDADE  SURGE EM 1960, E DESTACA ÍNTERESSE PELO TEMA. 
 

HELNER, BRIGITE BERGER E 
PETER BERGER APUD VIANNA 
 

SOCIOLOGIA: RECUSA Á DEFINIÇÃO SOCIAL 
PSICOLOGIA: NÃO SÓ O MUNDO, MAS O SELF. 
 

PETER; BERGER, KELNER; 
 

ABERT/ MULT/DIF/PLUR/CENTRAL 
 

ALBERTO MELUCCI APUD VIANNA 
 

MUTAÇÃO DO INDIVÍDUO; SOCIEDADE ABERTA, 

MÚLTIPLA, REFLEXIVA, DIFERENCIADA E 

CONTROLADORA. 
 

 
 

3º SER-PROFESSOR...SER NAVEGANTE... 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 

1ª Razões de sua escolha da profissão  

 
A-  Um dia vou ser-professor. Eu queria ser padre, achava linda a batina. Sempre vi na 
professora a imagem de Deusa, de uma pessoa  bela. Ser professor já estava predestinado 

na minha vida ( desejo de ser professor; vê a imagem da professora como Deusa; ser-
professor predestinação):  
B- Pensei em ser professora para trabalhar meio período, poder me casar, ter filhos, 

construir uma família( forte interesse pela profissão, transição e realização pessoal e 

profissional ) 



 128 

C- �A gente traz algumas questões revoltosas no âmbito de nossa formação, na infância. 
 Antes de ser professor eu já questionava alguns valores que o sistema propõe. Como: rico 

�pobre; branco negro, deficientes, então questiono muitas estas coisas. Mesmo porque sou 

fruto de uma educação sem qualidade.Então, não vim ser professor para agradar ninguém. 

Sou professor de rebeldia, por onde passei/passo (...) Vim mesmo para deixar os ambientes 
inquietos por onde quer que eu passe�  (valores construídos na infância):  
D � �Sempre tive paixão em ser educadora, isso carrego desde a minha infância. Eu 

admirava a minha professoras, elas eram boas e aplicadas. Esta profissão era muito 

importante, a pessoa leva conhecimento para os alunos�. (paixão, infância, admiração, 

influências de professores): 
E � �Desde pequena eu já pensava em ser professora, sabia que não seria fácil, a 

responsabilidade para lidar com outras vidas, com a formação do aluno�.(infância, 

consciência política)  
F � �Amo a minha profissão. Sempre quis ser professora desde menina�. 
       A minha avó dizia que é uma profissão reconhecida pela sociedade� 
(infância, amor a profissão, influência da avó, profissão reconhecida pela sociedade)  

 

 

2ª Percepções que o ser-professor tem de sujeito na profissão 

  

 

A � �Estou me sujeitando às coisas intrínsecas da minha profissão. Sujeito-me mesmo tendo 
consciência disso, mas faço no sentido de criar de alguma forma aquilo que acredito, 

daquilo que defendo, que quero que venha acontecer. O ser e estar sujeito independe da 
minha profissão�. (estratégia de ação; negação e afirmação). 
B � �Deixa-me pensar um pouco. Como não sou professor de português. No Estado eu me 

sinto mais profissional do que sujeito (...) Sinto-me como se estivesse num teatro cumprindo 
meu papel. Um papel que me deram, do ditadora�. ( característica de conservadora, 

negação)      
C-Sinto-me na situação de asujeitamento diante disto. Você tem que fazer múltiplas coisas 

que não concordo, mas, que é preciso fazer, é aquilo que determinam. Em grande parte não 

me agrada, não concordo. Mas sou obrigado em virtude de cumprir o meu papel de 

professor. Sinto-me mal mesmo que não concorde com as coisas que são 

impostas.(submissão, prestador de serviço) 
D- �Sinto-me sujeito porque sou submetida a ordens e regras dentro da escola, a gente 
brinca dizendo da cúpula educacional.� ( dominado, submissão)        
E-  �Sinto-me sujeito na medida que desenvolvo o meu papel de ser professora, de minhas 
ações, do meu dizer, do meu ser profissional�. Na verdade, visualizo o sujeito profissional de 
acordo com suas ações. Ele precisa obedecer, cumprir aquilo que é imposto, então 

acabamos nos enquadrando de uma certa forma. ( afirmação)        
F �-Sujeito, nossa nunca pensei nisso!�. Acredito que ser sujeito é participar das decisões na 

medida do possível, mas nem sempre isso acontece dentro da escola.  (...) as nossas 

crianças não são como nós. (...). Ser professora hoje é ficar na defensiva, é assim que me 

sinto. ( afirmação)  
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3) Condições de �ser e estar na profissão�  

 

SER 

 
�Sou um interlocutor, transmissor, 

comunico, planto pensamentos, contamino 
meus alunos com minhas idéias�.  
�Ser professor (a) hoje é ultrapassar um 

campo minado e não sabemos até quando 

vamos sobreviver nesse campo de 
batalha�. 
�Ser-professor é ficar na defensiva, mas 
não desistir�. 
�Ser professor é ser um ser de 

amorosidade, afetividade, e é no espaço 

da sala de aula que podemos ser nós 

mesmos�. 
�Ser-professor é repensar a prática 

docente, identificar os problemas e  não 

concordar com tudo dentro da escola, é 

retrucar para o melhoramento da escola e 
que seja em prol do aluno�. 
Ser-professora é poder falar o que 

pensamos, é lutar por aquilo que 

queremos�.(Representação de ser-
professor) 
 
 

ESTAR 

 

�Não bater de frente favoreceu porque não 

queria ter problemas com as pessoas�. Mas 

essa neutralidade me fez mal e ao cruzar os 
braços me sujeitei. Um dia quando eu entrei na 
sala dos professores, na escola onde eu 
trabalho, ouvi uma professora dizer assim: É 

melhor lidar com o cachorro do que com o 
aluno. Eu só ouvi, não a conheço. Eu fiquei 

pensando...Nossa preciso falar mais, me 
indignar mais...� 
�Curvar a cabeça ou infarto ou morro agora� 
�Preservar o emprego�,  
�Obediência� 
 �Profissão insignificante�  
�Não existe liberdade dentro da escola�.  
�Mal-estar docente�  
�Faltam professores de ações, porque de 

marionetes está cheio, de bobos da corte 

também�.  
�Desvalorização profissional�.  
�Estou desmotivada�. 
(Ausência de estar na profissão) 
 

    
 

 

4º Sistema e Construção da identidade: sujeitar-se para se auto-afirmar como 

profissional 
 

 

A - Muitos não lutam, não se rebelam para não ter problemas, não querem bater de frente, e 

ao se negarem estão se sujeitando de alguma forma ao sistema. Quanto você está 

transgredindo para mudar alguma coisa existem outros que se acomodam ao sistema para 
não criar problemas, então, as coisas, continuam da mesma maneira.  
 

C � Eu acredito que o ato de rebeldia favoreceu e favorece bastante para um novo repensar 
a prática pedagógica, a questão administrativa, mas que o enfoque seja em prol do aluno. 
Isto para o melhoramento da escola, porque não estou lá pra agradar ninguém, seja pessoa, 

seja sistema. Não estou aqui pra agradar ninguém. � 

E � (...) Vou lutar por aquilo que quero fazer. Penso que isto deva estar ligado à questão de 

valores, certezas, incertezas, da sensibilidade de cada professor.  
 

 F- Se quiser mudar alguma coisa que nos incomoda é preciso lutar, mesmo que muitos não 

concordem com você. Esta luta já trazemos desde a infância, da experiência de vida, de ser 
profissional, talvez seja uma questão de personalidade, de maturidade de cada sujeito em 

determinada situação. 
(SER-MAIS, DISTORÇÃO DO SUJEITO, POTENCIALIDADE HUMANA.  
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