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RESUMO 

 

Tendo por base a compreensão de que a identidade profissional docente sofre influência 

conjuntural e contextual, para além de não se determinar por questões de aptidões naturais, 

resultando de identificações, no âmbito de tensões que se fazem presentes no processo de 

continuidades e descontinuidades do que se denomina feminilização do magistério, este 

estudo tem por objetivo conhecer elementos que contribuem em processos de construção da 

identidade profissional docente de estudantes do sexo masculino do curso de Pedagogia do 

campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Para tanto, contou com a 

participação de trinta e um estudantes de períodos distintos que responderam a um 

questionário, que congregou os seguintes eixos temáticos: Motivações para a escolha do 

curso; Expectativas iniciais em relação ao curso de Pedagogia; Reconstrução de identidades 

docentes durante o curso; Docência na Educação Infantil (EI) e nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental (séries iniciais) como área de atuação resultante de processos identitários no 

curso de Pedagogia. Os achados da pesquisa permitem afirmar que os elementos presentes no 

processo de construção da identidade profissional docente dos sujeitos que optaram fazer da 

docência na EI e nas séries iniciais como área de atuação profissional, foram: relações e trocas 

estabelecidas durante a graduação, experiência anterior no magistério e compreensão do 

caráter profissional da docência – implicando em processos de construção identitária mais 

ligada aos aspectos técnicos e metodológicos, bem como ratificar que a escolha pelo curso de 

Pedagogia raramente revela uma identificação com o magistério na EI e nas séries iniciais. 

Ainda é possível evidenciar que os processos de construção identitária profissional docente 

tanto reafirmam a docência como profissão, ao indiciar o caráter formador do curso, como 

corroboram com estudos que consideram a identidade profissional como resultante de uma 

construção, que engloba processos individuais e coletivos. E, reafirmando a compreensão de 

que a identidade profissional docente está amparada não apenas na formação profissional e 

curricular (oriundos das instituições formadoras e do currículo adotado) ou das experiências 

(emergentes da tradição cultural e do trabalho cotidiano), mas na incorporação de ambas, 

evidencia a relevância de pensar em estudos futuros que, no âmbito da dinâmica 

continuidades descontinuidades, possam vir a aprofundar questões em torno de processos que 

estão a delinear a construção de um novo imaginário social do magistério masculino. 

 

 
Palavras-chave: Magistério Masculino. Identidade Profissional Docente. Curso de Pedagogia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ABSTRACT  

 

Based on the understanding that teacher professional identity is influenced by situational and 

contextual, besides not determine as a matter of natural abilities, resulting identifications 

within the tensions that are present in the process of continuities and discontinuities that 

called feminization of teaching, this study aims to understand factors involved in processes of 

identity construction of teacher professional male students of the faculty of Education campus 

of the Federal University of Recife Pernambuco (UFPE). Therefore, with the participation of 

thirty-one students from different periods that responded to a questionnaire, which gathered 

the following themes: Motivations for choosing the course; initial expectations about the 

course of Pedagogy; Reconstruction of teacher identities during course; Teaching in Early 

Childhood Education (EI) and in the early grades of elementary school (first series) as field 

resulting from identity processes in pedagogy courses. The research findings have revealed 

that the elements present in the process of identity construction professional teaching of the 

subjects who chose to do the teaching in the early grades and EI as a professional area, were 

established relationships and exchanges during graduation, previous experience in teaching 

and understanding of the professional character of teaching - resulting in identity construction 

processes more linked to technical and methodological aspects. And to ratify the selection by 

the Faculty of Education rarely reveals an identification with EI in teaching and in the early 

grades. Still possible to show that the processes of identity construction professional teaching 

both reaffirm teaching as a profession to indict the upbringing of course as corroborates 

studies that consider professional identity as a result of a construction that encompasses 

individual and collective processes. And, reaffirming the understanding that teacher 

professional identity is supported not just in professional training and curriculum (from the 

educational institutions and curriculum adopted) or experiences (emerging cultural tradition 

and daily work), but the incorporation of both highlight the importance of thinking in future 

studies, in the context of dynamic continuities discontinuities, might deepen issues around 

processes that are drawing the construction of a new social imaginary of teaching men. 

 

Keywords: Male Magisterium. Teacher Professional Identity. Pedagogy Course. 
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1 APRESENTANDO O ESTUDO 
 

Este estudo, “Elementos presentes em processos de construção da identidade 

profissional docente de estudantes do sexo masculino do curso de Pedagogia da UFPE”, é 

produto de inquietações sentidas diante de situações que envolviam a presença de homens 

dentro do curso de Pedagogia – principalmente reações decorrentes do senso comum de 

relacionar este curso a um campo tido como essencialmente feminino, no que se refere à 

atuação docente na Educação Infantil (EI) e nas séries iniciais do Ensino Fundamental (séries 

iniciais). 

Nesse contexto, surgiu o interesse de estudar questões relacionadas à construção da 

identidade profissional docente de homens no âmbito da EI e das séries iniciais. Este interesse 

levou a tratar essa temática na monografia de um curso de especialização, tendo como foco de 

atenção a construção identitária profissional docente de homens que exerciam o magistério na 

EI e nas séries iniciais. Os dados desse trabalho monográfico revelaram tensões, tanto no 

processo formativo como no campo de trabalho, que influenciaram no afastamento da maioria 

dos sujeitos do exercício do magistério.  

Isso aguçou a curiosidade para ir adiante no estudo sobre a temática, principalmente 

na sua relação com processos de construção da identidade profissional docente de estudantes 

do sexo no âmbito do curso de Pedagogia – nomeadamente tendo em conta que este é o único 

curso em nível superior que tem em sua proposta formar para o exercício da docência na 

Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Nesse quadro, para além do 

caráter de desenvolvimento profissional, o mestrado foi escolhido como possibilidade de 

sistematizar estudos no sentido de aprofundamento da temática.  

A realização do mestrado possibilitou a construção do estudo ora apresentado e na 

intenção de dar a conhecer os seus elementos constitutivos o texto está organizado em cinco 

seções. Nesta primeira seção, denominada apresentação do estudo, é apresentado um 

detalhamento da inquietação acima referida e o estado do conhecimento sobre a temática na 

sua relação com o objeto privilegiado, contemplando também a questão de partida e os 

objetivos. 

Após essa apresentação, na segunda seção, denominada sobre noções de identidade, 

são tecidas considerações sobre identidade de uma maneira geral, tendo em conta diferentes 

concepções bem como a questão da identidade dentro da profissão, especificamente a 

identidade profissional docente na sua relação com o magistério no Brasil. 
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Na terceira seção, denominada o curso de Pedagogia na sua relação com a identidade 

profissional docente, o foco de atenção é o curso de Pedagogia no Brasil e sua expressão na 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A quarta seção, conforme o próprio nome 

indica, traz o percurso metodológico caracterizando o processo de levantamento e análise dos 

dados. 

A quinta seção, denominada sobre elementos que contribuem em processos de 

construção da identidade profissional docente de estudantes do sexo masculino do curso de 

pedagogia da UFPE, congregando os eixos temáticos suporte da análise, dá a conhecer os 

resultados da investigação evidenciando tensões no movimento de continuidade e 

descontinuidade presente nos processos de construção identitária profissional docente dos 

sujeitos considerados. 

Por fim, nas considerações finais, reafirmando a pertinência dos trabalhos sobre 

identidade, no que diz respeito à compreensão da influência da conjuntura e do contexto, é 

apontada a relevância do estudo para a área ao ratificar que uma identidade profissional não se 

determina por questões de aptidões naturais – identificando elementos que contribuem em 

processos de construção da identidade profissional docente de estudantes homens no âmbito 

de um campo comumente considerado feminino. 

 

1.1 Interesse pela temática 

 

Sempre fui apaixonada pela educação e por essa razão, para além da opção pela 

docência, não me custou fazer dois cursos de licenciatura ao mesmo tempo: Pedagogia e 

História. Essa experiência rendeu-me aprendizados e comparações, pois inserida nesses dois 

universos pude fazer algumas reflexões, que por sua vez geraram inquietações que são 

apresentadas neste estudo. 

Durante meus anos de estudo universitário, pude identificar algumas aproximações e 

distanciamentos entre os dois cursos, que envolviam a sua procura, os aspectos didático-

pedagógicos e a forma com que a docência era contemplada, sobretudo em se tratando da 

aceitação, recepção e reconhecimento da atuação de homens na docência na Educação Infantil 

e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, que, conforme Miranda (2003) pode ser 

denominado de magistério masculino. 
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As comparações surgiam a partir da própria composição da sala de aula. Em 

Pedagogia, dos 50 estudantes apenas cinco eram homens. Já na minha sala de Licenciatura em 

História, a divisão entre homens e mulheres era mais igualitária. 

Vale esclarecer que o que chamou a minha atenção não foi o fato de poucos homens 

procurarem o curso de Pedagogia, pois, afinal de contas, historicamente em nosso país o 

magistério, sobretudo nas séries iniciais, se consolidou como uma profissão tipicamente 

feminina. O que chamou a atenção, justo em função da atipicidade de homens nas séries 

iniciais, foram atitudes que indiciavam possíveis tensões no processo de construção identitária 

profissional docente daqueles homens que se encontravam no curso de Pedagogia. 

Isso porque comecei a perceber, notadamente no contato durante estágios curriculares, 

que dentro do professorado existiam padrões identitários distintos para o exercício da 

docência na EI e nas séries iniciais (Licenciatura em Pedagogia) e nas séries finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio (Licenciatura em História), sobretudo no que tange à atuação de 

homens. Daí recorrendo às minhas memórias enquanto aluna não me recordei de ter tido 

contato com professores do sexo masculino na infância. Dessas reflexões mais intimistas 

lancei o olhar para a realidade à minha volta e comecei como observadora a enxergar alguns 

fatos, até então despercebidos, que envolviam aqueles homens que cursavam Pedagogia. 

Uma dos primeiros fatos observados busca por experiências profissionais em termos 

de estágio de docência. No grupo de História, no terceiro período, a maioria de nós, inclusive 

os homens, já estava engajada em projetos de educação dentro de salas de aula ou de projetos 

de extensão, muitos inclusive, atuando na rede privada em escolas de pequeno porte. 

Enquanto isso, os colegas de Pedagogia traziam situações que evidenciavam resistências na 

contratação, ou até mesmo recepção, de homens para atuar em sala de aula. 

Pude perceber que essa realidade não se aplicava apenas ao universo do trabalho 

profissional. Comentários relativos à presença dos poucos homens que compunham a sala de 

Pedagogia eram evidenciados na própria universidade. Eram comentários por parte de 

estudantes de outras graduações, funcionários, dos próprios colegas e até de professores, 

algumas vezes velados sob forma de brincadeiras, tais como: Bendito sois vós entre as 

mulheres; O que faz um homem nesse curso?; Ele é homem mesmo?; Ele é muito bruto, os 

alunos vão sair correndo. Observei que, embora comuns, esses comentários denotavam uma 

maneira padronizada de ser e pensar a docência, e que, consequentemente, tinham influência 

direta na formação identitária profissional daqueles que fugiam aos padrões, ou seja, no caso 

de Pedagogia, um homem em formação para atuar em sala de aula da EI e das séries iniciais. 
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Diante disso comecei a acreditar que tais comentários possivelmente desestimulavam 

a continuidade no curso por parte de alguns estudantes homens. Isto porque dois colegas, dos 

cinco da minha turma de Pedagogia, desistiram no 4º período – inclusive um desses 

desistentes mostrava-se explicitamente constrangido diante dos comentários. 

E essa questão ratificou a minha inquietação quando me deparei, depois de formada, 

com colegas do sexo masculino que foram do curso de Pedagogia e observei que poucos 

seguiram no campo docente, ou, se atuavam em escolas, optaram por funções administrativas 

dada a dificuldade de se inserirem no mercado profissional.  

É bem verdade que essas inquietações foram surgindo, também, após o contato com 

algumas leituras que me permitiram enxergar além das evidências – principalmente no 

transcorrer do curso de especialização. Dentre elas, destaco as que fazem menção à 

modernidade como um momento histórico de ruptura de paradigmas e das certezas, ou seja, 

ao mesmo tempo em que entrava em contato com um referencial que tratava de identidades 

múltiplas, fragmentadas, fluídas, em busca de sentido, comecei a compreender que aquelas 

situações constrangedoras eram resultantes de preconceitos/representações que indicavam 

concepções de identidades profissionais estáticas, padronizadas. 

Nesse quadro, a realização de um trabalho monográfico, que teve como foco de 

atenção a construção identitária profissional docente de homens que exerciam atividade na EI 

e nas séries iniciais, revelou tensões que influenciaram para o afastamento dos sujeitos da 

pesquisa do exercício neste magistério. 

E esse afastamento foi interpretado tendo como suporte a compreensão do que Lopes 

(1998) denomina de senso comum, o fato de relacionar a atuação na EI e nas séries iniciais a 

atributos atrelados ao jeito e à afetividade com crianças, como típicos da natureza feminina, e 

consequentemente como prerrogativas essenciais ao profissional que irá atuar nesses níveis de 

atendimento educacional. 

Diante disso passei a conjecturar sobre possíveis tensões e desafios presentes no 

processo de construção da identidade profissional docente de homens no curso de Pedagogia, 

especificamente no âmbito das diretrizes que definem a docência na EI e nas séries iniciais 

como eixo central do curso. Principalmente tendo em conta a suposição da existência de 

desafios inerentes à superação de concepções de identidades profissionais estáticas, 

padronizadas, apesar da presença de homens neste perfil do curso poder significar uma 

ruptura com o senso comum acima mencionado. 
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E foi justamente a partir desse entendimento que a pertinência de estudos sobre 

identidade profissional docente foi ratificada, no sentido de ser uma possibilidade de 

entendimento desses eventos que vivenciava desde os dois cursos. 

Em função disso elegemos como objetivo geral conhecer elementos que contribuem 

em processos de construção da identidade profissional docente de estudantes do sexo 

masculino do curso de Pedagogia. E como objetivos específicos: 

. Identificar elementos mobilizados para a escolha pelo curso de Pedagogia por parte 

de estudantes do sexo masculino; 

. Caracterizar aspectos que intervêm no processo de (re)construção identitária docente 

de estudantes do sexo masculino do curso de Pedagogia; 

. Identificar elementos presentes no processo de construção da identidade profissional 

docente que contribuíram para definir a docência como área de atuação, por parte de 

estudantes do sexo masculino do curso de Pedagogia. 

Por tal razão, no âmbito da suposição de tensões no processo de construção da 

identidade profissional docente de pessoas do sexo masculino em meio a um curso já tão 

arraigado de construções culturais em torno do gênero feminino, parti para um levantamento 

do estado do conhecimento sobre a temática – nomeadamente um levantamento de estudos 

sobre o debate que envolve processos de construção da identidade profissional docente de 

homens no âmbito do curso de Pedagogia, na relação com a docência na Educação Infantil e 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 

1.2 Estado do conhecimento sobre a temática  

 

Na busca de situar estudos sobre o debate que envolve processos de construção da 

identidade profissional docente de homens no âmbito do curso de Pedagogia, na relação com 

a docência na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, optamos por 

fazer um levantamento de trabalhos no Banco de Teses e Dissertações do Portal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
1
 e em Anais das 

Reuniões Anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

                                                 
1
 Disponível em http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses.  
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(ANPEd)
2
, que envolvessem as palavras-chave magistério masculino e identidade docente 

homens. 

O Banco de Teses e Dissertações da CAPES (BTDC) foi escolhido por possuir 

resumos de dissertações e teses defendidas nos programas de pós-graduação no país, desde 

1987, configurando-se como um lugar de maior possibilidade de encontrar estudos sobre a 

temática. Estabelecemos um corte temporal de uma década (2002-2011) e foram considerados 

aqueles trabalhos que têm proximidade com questões da construção identitária profissional 

docente de homens na sua relação com o magistério na EI e nas séries iniciais. 

No que diz respeito ao descritor magistério masculino encontramos os trabalhos 

discriminados no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Trabalhos encontrados no BTDC relacionados com o descritor magistério 

masculino de 2002 a 2011 

 

Ano Dissertações Teses Total Trabalhos relacionados ao nosso 

objeto de pesquisa 

2002 03 - 03 02 

2003 10 - 10 03 

2004 04 - 04 - 

2005 02 - 02 - 

2006 04 01 05 01 

2007 03 01 04 01 

2008 07 01 08 02 

2009 06 01 07 01 

2010 02 - 02 - 

2011 04 01 05 01 

Total 45 05 50 11 
Fonte: banco de Teses/Dissertações da CAPES 

 

Conforme esse quadro, do total de cinquenta trabalhos envolvendo o descritor 

magistério masculino, congregando quarenta e cinco dissertações de mestrado e cinco teses de 

doutorado, apenas os onze trabalhos que passaremos a caracterizar, oito dissertações e três 

teses, tratam de questões relacionadas com a atuação de homens no magistério na EI ou nas 

séries iniciais. 

                                                 
2
 Disponível em http://www.anped.org.br/internas/ver/reunioes-anuais. 
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A dissertação de Oliveira (2002) objetivou, a partir de narrativas de vida, analisar os 

motivos que levaram à escolha do magistério por parte de três professores homens atuantes na 

cidade de Canguçu-RS, indicando que essa escolha estaria ligada a elementos de pertença 

oriundo de suas vidas e relações estabelecidas em suas comunidades. Neste trabalho, para 

além de evidenciar contradições históricas que fizeram do magistério sinônimo de profissão 

feminina, a autora conclui que as reflexões sobre a prática pedagógica fez com que os sujeitos 

investigados buscassem aperfeiçoamento para o exercício da docência, sem denotar questões 

que afetam o privilegiamento do feminino como uma identidade padrão do magistério. E 

ainda aponta para a necessidade de se investigar como a identidade de gênero poderia 

influenciar as práticas pedagógicas de homens no magistério. 

Na mesma linha de raciocínio, Ramalho (2002), no trabalho intitulado Bendito é o 

fruto entre as mulheres: um estudo sobre professores que atuam nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental da Região Norte de MG, coloca que embora o magistério seja majoritariamente 

exercido por mulheres, a questão do sexo não é definidora da forma com que esses homens se 

percebem no magistério.  

A dissertação de Miranda (2003), inserida no campo da Sociologia das Profissões, tem 

por base a Teoria das Representações Sociais e trata da redescoberta tardia do magistério 

masculino. A pesquisa teve como sujeitos o universo de homens atuantes nas séries iniciais na 

rede municipal do Recife. O autor observou que esses homens optaram pelo magistério após 

atividades informais na área, em escolas bíblicas, instrutorias, monitorias, evidenciando uma 

descoberta pela docência após algum tipo de experiência na área de ensino, como que num 

processo de redescoberta daquilo que lhes era comum há alguns séculos atrás. 

Ainda na busca por compreender as mudanças ocorridas no magistério no país, a 

dissertação de Vieira (2003) trata de uma análise de homens que atuaram entre 1950 e 1980 

no magistério do Estado de São Paulo. A autora, a partir dos depoimentos dos sujeitos que 

vivenciaram tanto a sala de aula como os cargos administrativos, num período de 

significativas mudanças na estrutura educacional do país, assinala que uma das práticas 

resultantes dessa feminização é a opção por parte dos homens em exercer cargos 

administrativos na escola. Esta seria, segunda a autora, uma maneira também de se afirmarem 

dentro dos padrões sociais estabelecidos de relações de poder. 

Esse trabalho foi aprofundado na tese de doutorado defendida pela mesma autora, 

agora utilizando o sobrenome Pincinato, em 2007. A tese apontou novas possibilidades de se 

pensar a identidade docente de homens, acenando para a relevância de um estudo que leve em 
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consideração a maneira com que os homens constroem suas identidades profissionais no 

magistério, notadamente quando afirma que 

 

a despeito do interesse que as questões de gênero têm suscitado, o número de estudo 

sobre as experiências masculinas é ainda menor do que sobre as femininas, 

especialmente no que diz respeito às carreiras do magistério. Somente há alguns 

anos os pesquisadores têm se voltado para aspectos relacionados às masculinidades 

presentes tanto nos magistérios como em outras profissões (PINCINATO, 2007, p. 

51). 

 

 

Evidenciando períodos de mudanças na educação no Brasil, Abreu (2003) lançou seu 

olhar para o período de 1960 a 2000 quando houve um aumento na procura do magistério por 

parte de homens em Teresina, Piauí. Esse autor buscou identificar fatores que motivaram ou 

atrapalharam a inserção desses sujeitos no trabalho docente e concluiu que os homens 

encontraram dificuldades de inserção no magistério, com crianças, por questões históricas e 

culturais que padronizavam a identidade do magistério como feminina. Particularmente 

explicitando que necessariamente os sujeitos não entraram na profissão por uma identificação 

com a atividade com crianças e sim por questões de ingresso no mercado de trabalho, pois 

embora satisfeitos com a profissão, esses sujeitos declararam a vontade de exercerem 

atividades com adolescentes e adultos ao invés de crianças. 

Outro estudo que tratou do contexto da segunda metade do século XX, como momento 

de mudanças na representação do magistério no país, tendo como base a realidade capixaba, 

foi a dissertação de cunho etnográfico de Tavares (2006). Este foi o primeiro trabalho 

encontrado que mais se aproximou de nosso objeto relacionando processos de construções 

identitárias focalizado no exercício do magistério masculino. E teve como objetivo 

compreender processos identitários, mediados pela relação com a comunidade escolar e suas 

implicações na prática pedagógica de homens no magistério da 1ª à 4ª série (nomenclatura da 

época) na rede municipal de Vitória-ES. O autor evidenciou as práticas e os discursos 

preconceituosos experienciados pelos homens na docência apontando a necessidade de 

maiores aprofundamentos na área. 

Esses preconceitos também foram evidenciados no trabalho de Lima (2008) a partir da 

análise de relações de comparação da atuação de professores homens e mulheres em sala de 

aula. E esse trabalho, tal qual o de Oliveira (2002), também chega à conclusão de que embora 

o magistério na EI seja majoritariamente feminino, este não é determinante na prática docente. 

Entretanto, é um fator a ser levado em conta pelas instituições contratadoras, sobretudo, em se 
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tratando da atividade na EI retratando que quanto menor a faixa etária de trabalho (0-3 anos) 

maior a resistência na contratação de professores homens.  

Essas dicotomias que permeiam a questão do professor homem nessa docência 

também são observadas na tese de Ferreira (2008), ao investigar a atuação de professores 

homens no interior da Paraíba – considerando suas trajetórias de vida e representações de sua 

presença a partir de depoimentos de funcionários e alunos das escolas pesquisadas. Neste 

trabalho é observado um processo de descontinuidades marcado pela presença de homens 

num campo considerado feminino, ao mesmo tempo em que uma continuidade da identidade 

padrão de magistério feminino, ou seja, 

 

os homens vão apontar elementos em suas falas que indicam a permanência de 

valores, crenças, idéias atribuídas aos homens que, na experiência docente, não 

alteram os significados associados ao magistério infantil. Os dados que revelam essa 

posição dos homens no processo de construção de significados estão relacionados ao 

conceito de masculinidade tradicional heterossexual. São professores que 

apresentam uma forma particular de trabalhar com as crianças. Embora digam que 

têm dificuldades para realizar atividades de cantar, desenhar, criar enfeites para 

ornamentação da sala de aula, terminam por fazer ao seu jeito ou com a ajuda da 

professora. Afirmar que não podem ou não sabem fazer estas atividades não 

significa apenas uma questão de habilidade, mas uma noção baseada na idéia de que 

tais atividades são de fácil realização pelas mulheres. As atividades de coordenação 

motora fina sempre estiveram na escola muito mais associadas às mulheres do que 

aos homens (FERREIRA, 2008, p. 137-138). 

 

 

As carreiras masculinas no magistério tidas como bem sucedidas foram objeto da tese 

de Ferreira (2009), onde é evidenciado que um dos motivos do sucesso repousa na construção 

de uma identidade profissional própria de ser e estar na profissão – entretanto, em alguns 

momentos a docência aparece como sinônimo de uma atividade tipicamente feminina. 

Principalmente quando os sujeitos da pesquisa, mesmo tendo sucesso, explicitam o desejo de 

sair do magistério na EI e nas séries iniciais. Inclusive a autora explicita que, apesar do 

sucesso daqueles professores que atuavam nas séries iniciais ou no Ensino Médio, existe 

“uma tendência de que os homens professores evitam trabalhar com crianças menores, de 

educação infantil ou ensino fundamental/anos iniciais” (FERREIRA, 2009, p. 161). 

E uma das recomendações dessa autora é que haja uma maior visibilidade do exercício 

desse magistério masculino, a partir da divulgação de pesquisas que contribuam para 

desmistificar o paradigma dominante do magistério relacionado ao feminino. 

Na intenção de traçar perfis para conhecer melhor quem são os homens que atuam no 

magistério, Fonseca (2011) elege como sujeitos de pesquisa professores homens que atuam 

nos anos iniciais, tendo por base estudos foucaltianos para analisar a narrativa de dois 
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professores atuantes em Juiz de Fora-MG na relação com representações da atuação de 

ambos, contidas em discursos de professoras e direção da escola. 

Essa pesquisa aborda temas polêmicos como o homossexualismo e disciplinamento 

dos corpos, e traz um contributo para pesquisas posteriores quando observa mudanças 

identitárias de afirmação e resistência por parte de professores numa seara feminina, ao 

apontar para o fato de que  

 

a entrada de homens num terreno hegemonicamente dominado pelas mulheres pode 

ter significados maiores do que uma busca por realização profissional. Ao ocupar 

um lugar que não lhe cabia, situar-se numa posição até então hegemonicamente 

destinada às mulheres, o sujeito masculino, talvez, deixe transparecer a maior 

representação da construção do homem na pós-modernidade, rompendo com 

padrões fixos, com identidades estáticas e buscando construir novas possibilidades 

de identidades (FONSECA, 2011, p. 123). 

 

  

Esses estudos, para além de ratificar o observado por Ferreira (2008) de uma tensão 

descontinuidade-continuidade, aponta para a pertinência de uma atenção à questão da 

construção da identidade profissional docente de homens no curso de Pedagogia, 

principalmente diante da escassez de trabalhos que tratem desta temática. E isso foi também 

ratificado no levantamento realizado tendo como descritor o termo identidade docente homens 

– cujo quantitativo de estudos encontra-se no Quadro 2 abaixo apresentado. 

 

Quadro 2 – Trabalhos encontrados no BTDC relacionados com o descritor identidade 

docente homens de 2002 a 2011 

Ano Dissertações Teses Total Trabalhos relacionados ao nosso 

objeto de pesquisa 

2002 01 - 01 01 

2003 01 01 02 01 

2004 02 01 03 - 

2005 01 01 02 01 

2006 02 - 02 01 

2007 05 03 08 04 

2008 06 01 07 01 

2009 03 01 04 01 

2010 03 01 04 - 

2011 08 02 10 - 

Total 32 11 43 10 
Fonte: Banco de Teses/Dissertações da CAPES 
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Do total de quarenta e três trabalhos envolvendo o descritor identidade docente 

homens, congregando trinta e duas dissertações de mestrado e onze teses de doutorado, 

encontramos dez que tratam de questões relacionadas à atuação de homens no magistério na 

EI ou nas séries iniciais. Mas, em razão dos trabalhos de Oliveira (2002), Miranda (2003), 

Pincinato (2007), Ferreira (2008) e Ferreira (2009) aparecerem nos dois descritores e tendo 

sido apresentados anteriormente, caracterizaremos apenas os cinco trabalhos restantes, duas 

dissertações e três teses, que se enquadram no levantamento empreendido.  

A tese de Sayão (2005), inserida na perspectiva sócio-antropológica, buscou entender 

a atuação de homens na docência com crianças de 0 a 6 anos, considerando trajetórias e 

narrativas de professores atuantes e desistentes da profissão docente. A autora aponta para os 

binarismos existentes na creche envolvendo homens x mulheres, público x privado, cuidados 

x educação, apontando a creche como um local propício de superação desses binarismos. 

O estudo de Silva (2006) objetivou entender a construção identitária de três 

professores homens das séries iniciais de Divinópolis-MG. O autor dá ênfase aos aspectos do 

controle corporal traduzido nas práticas docentes de homens que atuam nessas séries, 

evidenciando que embora o contato físico e o cuidar seja inerente ao trabalho com crianças 

nesta etapa de desenvolvimento, o fato de no magistério masculino tais atitudes não serem 

bem vistas levam a um policiamento que se reflete nas práticas em salas de aula.  

Nessa mesma linha, Costa (2007) teve como objeto de atenção questões corporais 

corpo/identidade masculino na sua relação com a educação de crianças nas séries iniciais. E, 

pesquisando a prática de três professores, chegou à conclusão de que a presença masculina 

nessa etapa da infância  

 

é uma necessidade da criança e a atuação masculina na escola não deve gerar 

ambivalência e dúvidas acerca de sua séries iniciais EFcácia e adequação, muito ao 

contrário, demonstra evocar nos grupos, a partir de seus comportamentos distintos 

da professora, outros níveis de reflexão e aprendizado, complementares ao das 

mestras (COSTA, 2007, p, 134). 

 

 

Esse autor, embora enfoque como necessária a presença de homens nessa etapa da 

infância, ressalta que os profissionais que atuam nesse nível ainda estão impregnados de 

práticas sexistas que envolvem aspectos da identidade padrão feminina do magistério no 

Brasil. 

Na intenção de tratar da identidade profissional do docente masculino no magistério 

das séries iniciais, no município de Caratinga-MG, Marques (2007) ratifica que nas décadas 
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de 60 e 70 houve uma retomada do magistério por homens coincidindo com a expansão do 

sistema de ensino. 

Focando os discursos e as representações identitárias de homens professores na escola, 

Oliveira (2007) identifica os significados de gênero que ainda permanecem arraigados nas 

profissões. Esta autora conclui que embora vivendo momentos onde as verdades tidas como 

absolutas enfrentam rupturas e quebra de paradigmas, o exercício da docência, sobretudo no 

que tange à atividade masculina, carrega relações emblemáticas de gênero.  

No conjunto dos dezesseis trabalhos, acima indicados no âmbito dos descritores 

(magistério masculino e identidade docente homens), observamos que as questões tratadas 

referentes à identidade e ao magistério masculino são objeto de várias linhas de pesquisa, e 

que a maioria dos trabalhos volta-se para os estudos de gênero e poucos se detêm no estudo 

sobre a formação identitária profissional – apesar da grande maioria ser desenvolvida em 

Programas de Pós-Graduação em Educação, conforme podemos observar no Quadro 03, 

abaixo apresentado. 

 

 

Quadro 3 – Trabalhos encontrados no BTDC relacionados com o objeto do estudo 

segundo a linha de pesquisa do Programa de origem 

Instituição  Programa  Linha de Pesquisa Mestrado Doutorado 

UFPel Educação Ensino-aprendizagem X  

PUC-MG Educação Formação de professores X  

Educação Educação, cotidiano e diferenças culturais X  

USP Educação Ensino-aprendizagem X  

Educação Didática, teorias de ensino e práticas 

escolares 

 X 

Educação Psicologia e Educação   X 

UFPI Educação Educação, movimentos sociais e políticas 

públicas  

X  

Educação Educação, movimentos sociais e políticas 

públicas  

X  

UFPE Sociologia Educação, trabalho e campos 

profissionais 

X  

UFES Educação Cultura, currículo e formação de 

educadores 

X  

UFPB Educação Estudos Culturais da Educação  X 

PUC-RS Educação Desenvolvimento da pessoa, saúde e 

educação  

 X 

UFJF-MG Educação Linguagem, conhecimento e formação de 

professores 

X  

UFSC Educação Educação e infância  X 
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FIOCRUZ Saúde Coletiva Estudos sócio-culturais do processo saúde 

doença  

 X 

Universidade 

Severino Sombra 

História História Cultural   X 

Fonte: Banco de Teses/Dissertações da CAPES. 

 

Tal diversidade de linhas de pesquisa possibilita ter uma visão da temática sob 

diversos ângulos, inclusive apontando para uma diferenciação quando se estuda o magistério 

masculino na área urbana e na rural. Na zona rural, a atuação masculina é vista como uma 

oportunidade de ingresso no campo de trabalho (FERREIRA, 2008). Outro dado que vale 

salientar acerca da atuação dos homens na docência na EI e nas séries iniciais conforme 

apontam, entre outros, Ferreira (2008) e Sayão (2005), é que o magistério masculino 

evidencia um caráter mais profissional quando comparados às mulheres, principalmente no 

sentido de evitar posturas emocionais. 

O foco das pesquisas acima consideradas está na análise identitária a partir das 

práticas em sala, pouco situando a construção identitária no processo formativo em curso para 

o exercício do magistério – embora as práticas tenham a ver com aspectos da trajetória 

individual dos sujeitos. 

No que diz respeito aos Anais da ANPEd, esta base de dados foi escolhida por 

congregar pesquisas representativas da área, principalmente em relação a trabalhos de grupos 

de pesquisa. Do conjunto dos Grupos de Trabalho da ANPEd foram consultados o GT4 

(Didática), GT7 (Educação de 0 a 6 anos), GT8 (Formação de Professores), GT20 (Psicologia 

da Educação) e GT23 (Gênero, Sexualidade e Educação), em razão de contemplarem estudos 

que tinham proximidade com os descritores magistério masculino e identidade docente 

homens.  

No conjunto dos trabalhos da ANPEd, nos GTs acima mencionados, foram 

encontrados quatro estudos, sendo que o de Sayão (2005) e o de Pincinato (2007) referem-se 

às pesquisas já consideradas no levantamento anterior (Portal CAPES). Os outros dois estudos 

passaremos a caracterizar. 

O estudo de Cardoso (2007) tem como foco professores das séries iniciais no sentido 

de saber como atuam numa profissão reconhecida socialmente como feminina. E esse autor 

chega à conclusão que 

embora construam sua identidade de professores homens em processos contínuos de 

resistência e acomodação às normas culturalmente construídas sobre homens e 

mulheres, os professores homens não identificam o magistério como uma profissão 

feminina. Embora discursos tenham sido criados para associar o magistério às 

mulheres, como uma tarefa que exige dedicação, docilidade, cuidado e paciência, os 

professores homens não se enxergam em uma profissão feminina. Embora se 
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nomeiem profissionais e não aceitem a representação da feminização de seu 

trabalho, os professores continuam evocando as referências de vocação, mãe, e 

esposa para explicarem as ações das professoras mulheres nas escolas (CARDOSO, 

2007, p. 15). 

 

 

Esse estudo, bem como os demais anteriormente mencionados, evidencia tensões entre 

a identidade padrão para o exercício docente na EI e nas séries iniciais na sua relação com 

uma tendência à descontinuidade desta identidade. 

E o estudo de Braúna (2009), o único encontrado que trata da questão da identidade 

profissional durante o período de formação no curso de Pedagogia, embora não problematize 

a questão do magistério masculino aponta que 

 

é interessante observar que 55% dos estudantes afirmaram ter escolhido o curso de 

pedagogia por se identificarem com ele, no entanto, ao serem indagados sobre a área 

onde pretendem atuar indicaram majoritariamente sua inserção futura nas áreas 

emergentes do campo educacional, o que, a princípio, parece contraditório uma vez 

que o Curso de Pedagogia em questão pontuou no seu Projeto Político Pedagógico a 

opção pela docência nas séries iniciais e na educação infantil (BRAÚNA, 2009, p. 

6). 

 

 

No rol dos estudos consultados identificamos que poucas pesquisas dão voz à minoria 

masculina no curso de Pedagogia. Elas evidenciam o cotidiano e as relações inerentes aos 

aspectos da docência de homens no Brasil. No entanto, limitam-se a constatar que alguns 

homens rompem com o estereótipo e estão inseridos em salas de aula mas não dão conta da 

maneira com que eles criaram e recriaram suas identidades como docentes, o que os levou a 

optarem por Pedagogia, a forma com que se aproximaram da docência, quais elementos 

formaram suas identidades, quais desses elementos foram definidores da docência como área 

de atuação etc. 

Diante do exposto, tendo em conta que uma identidade profissional sofrendo 

influência conjuntural e contextual, para além de não se determinar por questões de aptidões 

naturais, resulta de processos de identificação, no âmbito de tensões que se fazem presentes 

no processo de continuidades e descontinuidades do que se denomina feminilização do 

magistério, que elementos contribuem para a construção da identidade profissional docente de 

estudantes do sexo masculino do curso de Pedagogia? 

Considerando que o reconhecimento da docência como uma profissão inviabiliza 

alimentar concepções oriundas do senso comum de relacioná-la a uma tendência natural ou 

dom (LOURO, 1997), e que os estudos sobre identidade evidenciam processos identitários de 

(re)construção ao longo da vida, a questão central deste estudo diz respeito a tratar de 
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elementos que contribuem para a construção da identidade profissional docente de homens no 

contexto de um curso tido como feminino. 

Esses objetivos, na sua relação com os estudos acima mencionados, inserem-se na 

possibilidade de se pensar a identidade docente de homens no sentido de levar em 

consideração a maneira com que homens constroem a identidade profissional docente para 

atuar na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Nomeadamente tendo 

em conta o que Louro (2002, p. 62) afirma em relação à importância de “notar que, ao 

contrário do que muitos pensam, se temos poucos trabalhos sobre a educação de meninas e 

mulheres, talvez tenhamos ainda menos estudos sobre a formação de meninos e homens”.  

Nessa direção, consideramos a pertinência da noção de identidade, objeto da seção a 

seguir, como possibilidade para compreender a aventura de estudantes homens num campo de 

construções histórico-culturais que realça a figura feminina como identidade padrão do 

magistério na EI e nas séries iniciais.  
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2 SOBRE NOÇÕES DE IDENTIDADE 

 

Problematizar sobre a questão da identidade não é tarefa fácil. Defini-la muito menos. 

Aliás, qualquer conceito fixo corre o risco da limitação, deixando de considerar outros 

possíveis significados. Nesse sentido, supera-se a visão de que o estudo da identidade é algo 

novo, pois o que temos são novas formas de concebê-la e observá-la que decorrem do quadro 

evolutivo humano até os dias atuais. Nesta perspectiva, a identidade sempre está adaptando-

se, moldando-se só que muito lentamente de maneira a parecer a alguns como imperceptível. 

Como ela é fruto de uma construção histórica, diferentes conteúdos sociais fazem com que a 

envolvamos com diferentes significações, por isso, a maneira com que a sociedade hoje 

concebe sua construção destoa de outros momentos históricos em que ela poderia ser mais 

palpável dada sua aparente perenidade. 

Nesse sentido, consideramos os pressupostos da teoria pós-moderna de conceber a 

identidade para tratar da questão da construção da identidade profissional docente de 

estudantes do curso de Pedagogia, no que diz respeito à docência na Educação Infantil e nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental.  

É a partir dessa ideia que esta seção tem como foco de atenção noções de identidade, 

como um elemento estruturante da compreensão de identidade profissional docente – no 

contexto de como esta se relaciona a outras áreas do conhecimento que dissertam sobre a 

temática e os seus desdobramentos no convívio social, situando historicamente a mudança do 

paradigma da representação de identidade a partir da transição do período medieval para a era 

moderna, tendo em conta autores que caracterizam uma pós-modernidade.  

 

2.1 Refletindo sobre concepções de identidade 

 

Ao se falar sobre noções de identidades faz-se mister dialogar um pouco a respeito do 

que Bauman (2001) denomina de valores “sólidos”. Isto é, em termos de concepção, valores 

mantenedores dos padrões tradicionais identitários que atribuíam certa estabilidade ao 

indivíduo e que foram contestados na formação do homem moderno.  

Nesse sentido, ao tratar de fatores que marcam historicamente a passagem de um 

paradigma onde o contexto social condiciona a compreensão de um tipo de identidade padrão 

tida como sólida, para um outro contexto onde as novas condições permitem um 

entendimento de “liquidez” dos valores (BAUMAN, 2001), em oposição a padrões estáticos, 
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situa algumas condições que proporcionam mudanças na forma de pensamento e de 

expectativas de interação dos sujeitos na sociedade. 

Cabe esclarecer que o termo sólido não é empregado por Bauman (2001) como algo 

impenetrável, pois é impossível se falar de identidade sem considerar a própria evolução 

humana e social – tendo em conta principalmente que desde os primórdios o homem foi 

construindo identidades dentro das relações sociais, portanto, em nenhum momento elas 

podem ser encaradas como estáticas, no máximo, como de limitada penetração. 

Tendo em conta o que apontam Hall (2001) e Santos (1993), entre outros, a referência 

identitária do homem medieval exemplifica bem a mudança de um paradigma supostamente 

mais coeso quando comparado com o que surgiu a partir da ciência. No medievo, a sociedade 

tinha uma maior homogeneização do pensamento, das atitudes, da posição de cada um na 

cadeia social e, consequentemente, das identidades porque estava muito nítido o papel dos 

sujeitos daquele grupo baseadas nos exemplos bíblicos e na Igreja Católica. A falta de 

mobilidade social dividia o povo em estamentos fazendo com que os conhecimentos de cada 

núcleo ficassem retidos em suas estruturas, havendo pouca interação entre os mesmos. Estas 

condições eram justificadas e ratificadas na égide de uma Igreja interventora, feudos isolados, 

pouca comercialização de produtos, o que distanciava o sujeito de outras formas de cultura 

que confrontassem a sua, de maneira a não gerar conflitos sobre possíveis diversidades. 

Deste modo, o isolamento favorecia para que as identidades se mantivessem 

relativamente estáveis, tornando pouco fecunda as contestações, principalmente porque o 

próprio movimento contestatório advém de crises resultantes de processos de negação 

identificatória, no sentido do que apontam os estudos de Erickson (1998) de que a identidade 

forma-se por processos de crises e rupturas entre desejos dos indivíduos e da sociedade numa 

área de conflito. 

Dentro do medievo a crise do paradigma ocorre com o período renascentista que 

propôs uma retomada dos ideais greco-romanos da razão, Humanismo e da ciência. O 

ressurgimento das feiras e das rotas de comércio, as grandes navegações, o contato com novas 

culturas, junto com o conhecimento do que antes era tido como cabível apenas a um deus 

inconteste, faz ruir o paradigma teocrático-católico que não cabia dentro de um Estado em 

expansão e que visava à lucratividade. A modernidade surge a partir da crise das normas antes 

indiscutíveis e agora contestadas (SANTOS,1993). 

A burguesia emergente rompeu com o padrão identitário e a insurgente sociedade 

criava novas maneiras de se perceber atribuindo novos papéis sociais. Os sujeitos começam a 
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entrar em contato com outros tipos de sociedades, pensam a criação de um Estado e, 

sobretudo, a convivência coletiva dentro dele.  

Foi a partir das contestações oriundas dessa época que houve rupturas com tradições e 

a identidade padrão sofreu deslocamentos, implicando em novas construções identitárias. 

Inclusive Santos (1993) nos alerta que já na modernidade há um paralelo entre o que foi 

inicialmente o projeto identitário moderno, com base no modelo cultural europeu ilustrado, e 

o pós-moderno, baseado na flexibilidade cultural. E isso indica que a própria identidade 

moderna inicial passou por processos e reconfigurações e não esboça mais os mesmos 

princípios do berço iluminista em que nasceu. Esses elementos permitem afirmar que nem 

sempre o termo identidade teve o atual contorno, isto porque dentro dos aspectos históricos 

das transformações da sociedade, a concepção de identidade vai sendo alterada. 

Nesse sentido, com o surgimento da Era Moderna, segundo Hall (2001), os sujeitos se 

ancoraram em três concepções identitárias: a iluminista, a sociológica e a pós-moderna. E é 

oportuno situar as mudanças na estrutura de pensamento e de concepção identitária presente 

nesses sujeitos. 

Conforme o referido autor, num primeiro momento, o sujeito iluminista estaria dentro 

dos moldes da teoria essencialista e tinha um individualismo notável, fazendo do seu centro a 

sua identidade. Este homem era um ser centrado, racional, equilibrado e tais virtudes seriam 

inatas e, como o próprio nome diz, faziam parte da essência do sujeito. 

Num segundo momento, a ideia de essência individual é contestada porque o sujeito é 

concebido como um ser ativo e que interage com o mundo à sua volta. A relação com o outro 

passa a também fazer sentido dentro da formação das identidades, pois sua legitimidade vinha 

a partir do olhar do outro mediatizado pela cultura. Este sujeito a partir das mudanças sociais 

ocorridas na economia e no Estado passa a ser compreendido como um indivíduo sociológico 

que interage com o mundo exterior e a partir dele recria sua essência de forma dialética. Ele 

passa a ser visto como inserido na estrutura do Estado e da sociedade. Há então uma mudança 

entre a visão essencialista do sujeito iluminista para a interacionista do sujeito sociológico. 

Esses novos contornos assumidos na concepção de identidade estão bem evidenciados 

em Erickson (1998) quando este defende que a identidade não pode ser concebida de maneira 

definitiva apenas por ocasião do nascimento e da infância, mas a partir da pluralidade de 

experiências compartilhadas, passando por diferentes processos adaptativos no decorrer da 

vida. Esses processos também ocorrem dentro da sociedade, do trabalho e de seu grupo, pelo 

que Hall (2001) afirma que a cada período histórico os sujeitos vão tomando consciência de si 
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e, com isso, oportunizando as mudanças em suas identidades porque as exigências da 

sociedade acompanham esse ritmo. 

O paradigma científico opôs fé e ciência impulsionando novas possibilidades de 

pensamentos e posturas que não compactuaram mais com um homem fechado em seu mundo 

particular. Outrossim, apregoavam um sujeito operacional e participativo do processo de 

criação de regras coletivas da convivência social. Posto isso, começa-se a entender o 

movimento de construção de uma concepção pós-moderna de identidade. 

A grande questão é que a maneira de se imaginar os sujeitos na modernidade já não dá 

conta da complexidade que a formação das identidades tem suscitado na contemporaneidade, 

visto que não se concebe apenas a existência de uma, mas de várias identidades. Daí surge a 

complexidade de se falar sobre identidade já que esta é compreendida como emergente de 

inúmeras referências no contexto atual. A crise outrora social e coletiva tornou-se também 

pessoal, individual evidenciando o período denominado de pós-moderno. 

Nesse quadro, é tecida a compreensão de que a identidade é construída de distintas 

maneiras, inclusive diferentes autores, entre outros Bauman (2001), Hall (2001) e Canclini 

(2008), tratam da questão das identidades levando em conta alguns elementos que para eles 

servem de referência oportunizando a visão de uma dimensão mais subjetiva, possibilitando o 

entendimento da dinâmica de constantes descentramentos e agrupamentos identitários.  

Hall (2001) descreve que a descentração do homem moderno cartesiano ocorreu 

graças a uma série de rupturas no discurso da modernidade, sobretudo em meados do século 

XX. Este autor aponta a contribuição de alguns eventos e de pensadores modernos que 

viabilizaram novas possibilidades de pensar o sujeito, em termos de considerar a construção 

da identidade – especialmente no que diz respeito a um desprendimento da referência do 

projeto inicial moderno e incorporação de novos elementos de referência.  

Dentre as contribuições suscitadas pelo autor para esta nova maneira de ver e viver a 

sociedade, cabe destaque para as reinterpretações da teoria marxista de que o homem não 

seria tão autônomo por já nascer em um meio criado por outros e atribuir uma formação a 

partir de uma interação com o seu instrumento de trabalho e com aqueles que compõem o 

universo de labor. Hall (2001) também ressalta que Sigmund Freud contribuiu à medida em 

que percebe as identidades como formações que têm como base processos inconscientes, indo 

de encontro ao ideal racional cartesiano. Essas contribuições romperam com a ideia de que o 

indivíduo poderia usar de maneira definitiva elementos racionais, fixos e lógicos em sua 

composição do EU.  
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Outro nome trazido por Hall (2001) é o de Ferdinand de Suassure quando este se 

refere à língua como um sistema social dotado de significados, bem como o nome de Michel 

Foucault e suas contribuições acerca da análise dos discursos e do poder disciplinar. Por fim, 

o autor aponta para o impacto dos movimentos feministas que abriram margem para outros 

movimento de afirmação de minorias. 

Para Hall (2001), esses eventos e contribuições revelam fragmentações na formação 

do indivíduo moderno inicial que produziram elementos para uma nova compreensão do que 

seria identidade, dando margem ao que se convém chamar pós-modernidade. Isto porque, 

conforme Canclini (2008, p. 28), a pós-modernidade não se refere a uma substituição do 

“mundo moderno, mas como uma maneira de problematizar os vínculos equívocos que ela 

armou com as tradições que quis excluir ou superar para constituir-se”. Para Santos (1993), 

ela decorre numa falha de gerenciamento no que seria o projeto inicial para a modernidade e 

daí decorreram as crises, rupturas dentro da Era Moderna oportunizando pensar num 

momento histórico atual como diferenciado. 

Para Hall (2001), não é que o padrão original moderno a ser seguido tenha 

desaparecido de vez, ele foi apenas cambiado por inúmeros outros. O fato é que na 

contemporaneidade não podemos falar de padrão, mas padrões, no plural, pois são tantas as 

maneiras de se viver, interpretadas por lentes distintas, ora convergentes, ora divergentes, a 

cada pressão se readaptando aos novos propósitos, novas formas, e que, entretanto, mantêm-

se nelas por pouco tempo. 

Trazendo contributos ao debate sobre o tema, Correia (1991) sugere refletir sobre 

identidade não de maneira excludente, contraditória, como era tradicionalmente concebida, 

mas pensá-la como complementar. O autor associa a ideia da construção identitária não mais 

ao essencialismo, onde se pensava a identidade como inerente ao indivíduo sem sofrer 

intervenções do meio. A contextualização da identidade nesta compreensão estaria atrelada a 

um processo de captação por duas fontes, uma intrínseca e outra extrínseca. 

A fonte intrínseca seria o universo interno de valores de um grupo, ou seja, ao 

nascermos recebemos um nome, uma família, uma cultura e nos desenvolvemos, a princípio, 

norteados pelo núcleo familiar onde ocorrem as primeiras socializações e instruções culturais 

comportamentais básicas do convívio em sociedade. Porém, necessariamente, não mantemos 

esses ensinamentos para o resto da vida, pois na medida em que crescemos vamos nos 

apropriando de outros conceitos, situações e construções que são inerentes ao convívio em 

grupos sociais e que geram questionamentos. 
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É aí que se entra em contato com a segunda fonte de formação da identidade, de 

ordem extrínseca, decorrente das interações do indivíduo na sociedade, onde o sujeito adquire 

novos conhecimentos, utilizando-se de novas experiências e absorvendo novas opiniões, 

adquirindo assim identidades distintas em cada período de sua vida. Portanto, as interações 

entre os conhecimentos particulares e coletivos é que dão a essa identidade uma estrutura 

diferenciada, dialógica na relação individual-coletiva – no sentido de que cada sujeito tem 

uma história de vida distinta. 

Esse pensamento de que a identidade é construída interna e externamente é também 

defendido por Silva (2000) quando afirma que a identidade tem um núcleo essencial que o 

distingue dos grupos, ao mesmo tempo em que é vista como fruto de uma interseção de 

variados elementos da política, da cultura e de históricos particulares. 

Nesse sentido, compreendemos que a construção da identidade não está apenas ligada 

à essência intrínseca de um grupo social que agregaria legitimação ao sujeito, mas que 

também é fruto de inúmeras experiências. Esta compreensão considera a história de cada 

indivíduo que vai do âmbito das concepções pessoais até o social, sendo resultado de 

vivências particulares. 

Por tal razão, Hall (2001, p. 12-13) ao tratar desse processo individual-coletivo afirma 

que a identidade “é definida historicamente e não biologicamente. O sujeito assume 

identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas”. Neste 

sentido, esse autor aponta que não existem identidades fixas, mas processos identificatórios a 

partir de vivências e experiências adquiridas.  

Esse autor ainda explicita que antes o processo era um pouco mais lento porque os 

acessos aos distintos conhecimentos e formas de pensamento eram mais difíceis o que 

facilitava a pseudo-estabilidade. E que hoje estamos a apenas um clique do que acontece a 

quilômetros de nós porque na globalização a relação espaço tempo é menor e “todas as 

identidades estão localizadas num espaço e no tempo simbólicos” (HALL, 2001, p. 71). 

Então, quanto mais interligados globalmente maior deslocamento de lugar e tradição 

específicos, mais fluida a identidade em função da pressão de novas informações e 

descobertas sobre a vida individual em sociedade, exigindo novos modelos, novas 

possibilidades e adaptações. 

Essas reconstruções são tecidas na esteira das transformações históricas na estrutura 

social e somadas à velocidade de comunicação na modernidade que não se apoiam num único 

viés como organizador do processo identitário – condição que faz rever a imagem de sujeitos 
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integrados, abalando referenciais que levavam a uma compreensão de homogeneização do 

pensamento social e individual. 

Ressaltamos que essa diferenciação não é a própria identidade, mas apenas uma etapa 

na construção desta, visto que a escolha de hoje pode não permanecer a mesma amanhã 

graças a processos de deslocamentos, pois a cada instante nos pomos em uma situação de 

escolha. Vale esclarecer que poderíamos até pensar na possibilidade de que se é possível 

manter uma identidade sólida, mas no mundo de hoje, seria impossível ficarmos impassíveis e 

presos a uma única identidade durante toda vida. 

A esse respeito Bauman (2001, p. 98) afirma que “a identidade experimentada, vivida, 

só pode se manter unida com o adesivo da fantasia, talvez o sonhar acordado”. Em outros 

termos, o que este autor quer dizer é que por mais que se queira conceber a identidade de 

forma sólida e definida, apegando-se a referenciais tangíveis, coerentes, unitários, ela 

simplesmente nos escapa, esvai-se, escorre como um líquido por entre as mãos deixando 

transparecer novos caminhos, novas formas, possibilidades. Neste sentido, a identidade é nada 

mais do que uma maneira de conter esse líquido, dar-lhe forma, rosto, solidez. 

Por tal motivo, Bauman (2001) usa o termo identidade líquida como definidor das 

relações e formações identitárias pós-modernas e traz uma comparação entre a constituição 

identitária e a natureza dos corpos. Ao contrário de um sólido, que tem suas dimensões 

delimitadas e que ao sofrer pressão tende a voltar ao formato inicial, todo fluído sob pressão 

pode moldar-se a uma nova forma, ou seja, são flexíveis não se fixando a um único formato, 

antes porém, adaptando-se a novas medidas no tempo e no espaço – sendo de difícil 

contenção, pois como não há forma definitiva podem simplesmente escorrer, vazar. 

Ainda no âmbito dessa comparação, Bauman (2001) aponta que essas 

desestabilizações em forma de pressões fazem com que, a exemplo do que ocorre com um 

fluído, nós nos reagrupemos de maneira a achar um posicionamento mais cômodo diante das 

novas exigências. A identidade projeta-se, configura-se, refaz-se, desfaz-se, enfim, nada fica 

definitivamente acabado, podendo muitas identidades viver articuladas, num hibridismo 

multicultural particular de cada um. 

A questão do hibridismo cultural está bem configurada no discurso de Canclini (2008) 

que, referenciado em Mendel, toma emprestado este termo da Biologia, no âmbito do que se 

descobriu a partir do cruzamento de espécies botânicas no que diz respeito aos resultados 

híbridos serem mais férteis e adaptáveis. Nesse sentido, no universo das identidades, segundo 

Canclini (2008), essa adaptabilidade estaria mais próxima do termo reconversão que é a 
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maneira com que os sujeitos se adéquam às novas demandas, não havendo apenas uma 

hibridação, mas processos hibridatórios que relativizam nossa identidade. 

Nessa perspectiva, reconhecemos uma aproximação entre Canclini (2008) e Hall 

(2001) quando falam em processos hibridatórios e processos identitários, já que ambos 

concordam que existem contínuas seleções e adaptações, inexistindo desta maneira a 

identidade pura. 

O que se observa é que a própria modernidade corroborou para que o indivíduo fosse 

sofrendo processos de aproximação e distanciamentos de tal maneira que hoje ele não 

consegue uma identificação finalizada. Cada pedaço forma o que supostamente somos como 

um todo não coeso, em termos de definitivo. Assim, a compreensão pós-moderna vê a 

identidade como um conjunto de fragmentos que lutam a todo o momento por uma falsa 

unificação, onde sua verdadeira identidade está sempre por se formar, em ações descontínuas 

no tempo e no espaço. 

Silva (2000) explica bem essa situação quando diz que a identidade e a diferença são 

dependentes de uma representação, um sentido, um símbolo que contenha determinados 

atributos que dimensionam os sujeitos e que dão sustentação aos processos de construção das 

identidades. 

Isso ratifica a nossa compreensão acerca de processos de construção da identidade de 

uma maneira plural e coletiva oriundas de nossas afirmações grupais, bem como de maneira 

peculiar e individual.  

 

2.2 Identidade na sua relação com a formação do Eu 

 

Delineados caminhos para tratar em termos gerais de construções identitárias, neste 

momento passaremos a focar processos numa escala mais íntima, na relação do indivíduo 

enquanto ser social, sociável e socializador, bem como do indivíduo em relação a ele mesmo.  

Ao discorrer sobre os ângulos com que a Sociologia vem tratando o termo socialização 

dentro dos distintos tempos históricos, pontuando as premissas lançadas e no que estas não 

davam conta de explicar as mudanças dentro da sociedade, Dubar (2005) concebe o 

movimento de socialização como algo ligado às diferentes esferas de atividade, dentre elas a 

profissional. Este autor vê na formação do Eu (self) uma composição fruto de experiências 

particulares (Eu) e coletivas (Nós/outros significativos). Para o autor há uma relação direta 

entre a comunicação do indivíduo com o seu meio que estrutura sua identidade. Assim sendo, 
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a maneira com que os outros objetivamente nos definem interfere diretamente na forma como 

nós nos percebemos subjetivamente.  

O sujeito não seria apenas o que ele acha que é e, tampouco, o que os outros pensam 

que ele seja. Ele seria o produto dialético dessas instâncias ora convergentes, ora divergentes 

surgindo as incoerências ou não das identidades para mim e para os outros, estabelecendo 

distinções entre a identidade pessoal e a social.  

A partir dessas ideias, como forma de apoiar o que mais adiante iremos tratar da 

identidade dentro de uma esfera profissional, e por isso, coletiva, iniciamos por focar a 

construção do EU, por considerar que ela envolve a dialogicidade entre o mundo interno, 

oriundo de nossas vontades mais íntimas, e o externo, onde o sujeito assimila e identifica para 

si aspectos antes não empregados em sua identidade. 

Nesse sentido, buscamos aporte teórico em Erickson (1998) quando este afirma que a 

personalidade do indivíduo está em constante transformação durante sua vida e não apenas na 

infância. Por este motivo, concordamos com a ideia de que não se pode quantificar os sujeitos 

em bases meramente biocomportamentais, esquivando-se de sua estrutura emocional que é 

foco também da constituição identitária. Sendo assim, o indivíduo sempre está interagindo 

com seu meio, criando hipóteses, recriando certezas, vendo-se no outro e pelo outro e tais 

relações com o outro e com a dinâmica social afetam sobremaneira suas condutas.  

O citado autor sugere uma compreensão do desenvolvimento da identidade no 

contexto de estágios psicossociais que vão desde o nascimento até a morte, sendo cada estágio 

transposto a partir de uma crise psicossocial com aspectos positivos e negativos. As rupturas 

dão-se inevitavelmente a partir da maturação de ideias e da opção de trilhar novos caminhos, 

ancorado pelas vivências significativas. Desta maneira, pode-se dizer que a identidade não 

parte de um processo intimista do sujeito para consigo, e sim de uma interação e identificação 

dele com o grupo ao qual pertence. A tecitura identitária é feita a partir da imagem que o 

sujeito tem de si mesmo, levando em conta sua opinião sobre o outro, a do outro sobre si 

dentro de um contexto sócio-cultural (ERICKSON, 1998).  

É nessas relações que o sujeito assume papéis que por sua vez irão exigir posturas 

distintas. Estas crises expõem a vulnerabilidade humana diante de novas possibilidades como 

também capacita a reelaborar determinados pensamentos. 

Desta forma, o conceito de identidade instável é defendido por Erickson (1998) sob 

forma de estágios identificatórios, onde são levados em consideração os perfis de 

representação evidenciando apenas momentaneamente a noção do EU. Isso se explica porque 
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a incerteza é um dos pontos que mais marca as configurações da identidade. Essa busca de 

legitimação pelo olhar do outro faz com que nossas estruturas internas e externas não sejam 

necessariamente iguais.  

Essa relação de alteridade e de apropriação do olhar do outro nos confirma que o 

sujeito não tem um núcleo formativo interior definido e acabado, mas interage a partir dos 

processos inconscientes com os símbolos à sua volta que são dotados de representatividade. 

Criam-se máscaras e identidades de convivência coletiva e socialmente aceitas como maneira 

de se inserir em grupos, sobrepondo o que de fato o indivíduo muitas vezes é (DUBAR, 

1991). Assim, a identidade estaria sempre atravessada pelas incertezas inerentes à sua 

representação para si e para o outro, o que ocasiona identidades distintas e muitas vezes 

conflitantes.  

Para melhor elucidar esse conflito, Dubar (2005) recorre a duas classificações que 

convencionou chamar de atos que estão sempre em confronto e cujo resultado é uma síntese 

formadora da identidade. 

O primeiro ato estaria pautado no sentimento de pertença “que definem que tipo de 

homem (ou de mulher) você quer ser, isto é, a identidade para si” (DUBAR, 2005, p. 137). 

Esse processo biográfico pauta-se no que o indivíduo é, ou pelo menos, que gostaria de ser. É 

uma visão íntima de si, uma tentativa de enxergar-se de maneira mais autônoma e voltada 

para aspectos internos do indivíduo para consigo, é o tipo de conhecimento próprio, uma 

identidade real, individual, particular. 

Já o segundo ato, pauta-se nas atribuições que “visam definir que tipo de homem (ou 

de mulher) você é, isto é, a identidade para o outro” (DUBAR, 2005, p 137). Esta etapa 

relacional baseia-se nas opiniões do outro sobre mim. São posturas, condicionamentos, 

atitudes relacionadas ao padrão social que é imposto que se deseja cumprir e que o sujeito 

incorpora de maneira virtual, no sentido de que é apenas uma representação socialmente 

aceita. Essas identidades descritas nos atos 1 e 2 podem ou não coincidir fazendo com que o 

real ou o virtual se sobressaiam levando em conta que essa identificação pelo olhar do outro 

pode ser recusada, aceita ou redefinida. 

No caso de uma não coincidência, há o que Dubar (1991) chama de criação de uma 

identidade virtual, onde o sujeito cumpre o papel estabelecido, e cria estratégias identitárias 

para minimizar as oposições entre o real e o virtual. Neste processo tem-se, de acordo com o 

autor, três degraus de adaptabilidade. O primeiro degrau é o que eu penso sobre mim; o 

segundo, o que os outros pensam e o terceiro, a forma com que eu vou interiorizar ou não 
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essas atribuições e incorporá-las à minha identidade. Por isso, as identidades profissionais 

vivem uma relação muito direta com as instituições da sociedade que legitimam o corpus 

instrumental básico ao exercício do trabalho, e que por sua vez, também são responsáveis 

pelas representações acerca das profissões.  

Nessa lógica, Dubar (2005, p. 136) introduz a “dimensão subjetiva, vivida e psíquica 

no cerne da análise sociológica”. Em outras palavras, o Ego para o autor, e sendo assim, para 

a análise adotada nesta pesquisa, não é visto como preponderante em detrimento de 

repercussões externas, que inclusive ganha no estudo de Dubar (2005) uma conotação vista ao 

mesmo tempo como um processo dialético das estruturas cognitivas e relacionais do 

indivíduo. 

Por essa razão é considerada a existência de uma socialização primária através da 

apropriação de elementos estruturantes familiares e escolares com o qual o indivíduo vai se 

envolvendo e buscando uma postura na sociedade. São aspectos culturais de gerações 

anteriores e que servem de esteio para as etapas identitárias. Tais fatores podem sofrer 

deslocamentos a partir da socialização secundária, onde o trabalho está incluído como uma 

instância de trocas que pode propiciar rupturas ou reformulações de ideias geradas na 

socialização primária, na busca pela identidade social onde interagem dialeticamente a 

identidade biográfica e a relacional.  

Nesse sentido, a primeira esfera de socialização está no seio familiar e a segunda está 

configurada nas relações estabelecidas dentro do mundo do trabalho e da opção pela 

profissão. Esse processo construtivo, dialético e contínuo, presente no processo de 

socialização, profissionalização e subjetividade do sujeito, também se aplica aos docentes e à 

relação que eles mantêm enquanto indivíduos e grupo. 

 

2.3 Sobre formação identitária profissional 

 

Após a exposição de aportes que tratam da temática da identidade em geral, passamos 

a focar estudos relacionados com a questão das identidades na sua relação com o campo 

profissional. Salientamos que esse processo continua a ser encarado como algo dinâmico, 

instável e sujeito a novas configurações na medida em que o tomamos como um processo 

social e, assim sendo, sujeito a valores e concepções emergentes da própria dinâmica social. 

Nesse âmbito, cabe destacar a compreensão de que a ação socializadora decorre de uma 
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relação entre o sujeito e o agente socializador dentro de distintas esferas, dentre elas, o 

trabalho. 

Partimos nessa abordagem dos estudos realizados por Dubar (2005) que vê na 

socialização o meio pelo qual o indivíduo interage e compõe suas identidades ou formas 

identitárias. Desta maneira, compreendemos a construção da identidade de forma 

desvinculada das concepções de socialização que se respaldavam num determinismo social ou 

na mera transmissão de valores. 

Conforme o aporte anteriormente explicitado, compreendemos identidade como 

construto de nossas histórias pessoais que também sofre influências do núcleo de trabalho e 

das relações oriundas nesse cenário. Elas estão inseridas em relações de poder e de 

representação da coletividade, sobretudo quando se conhece em qual patamar de 

reconhecimento e afirmação a profissão escolhida se encontra na sociedade. 

O trabalho nasce, principalmente, da necessidade humana de se desenvolver e criar 

condições favoráveis à sobrevivência, desenvolvendo-se a princípio para suprir demandas 

básicas e posteriormente foi adquirindo novas conjunturas, com tarefas específicas que 

exigiam conhecimentos direcionados. Por este motivo, nem sempre o trabalho foi percebido 

na forma como o concebemos atualmente. Dubar (2005) citando Le Goff diz que o trabalho 

na Idade Média estava dividido em artes liberais (intelectuais, pensadores) e artes mecânicas 

(trabalhadores manuais). O surgimento das universidades acentuou mais ainda a distinção 

entre esses dois grupos colocando como profissão o que estivesse ligado à formação das 

atividades do espírito e como ofício as manuais. 

A profissão surgiu a partir de inovações dentro dos processos produtivos, por uma 

necessidade ou uma função social e suas visões e representações ganham diferentes 

conotações no espaço-tempo e, por sua vez, passou a congregar um grupo de indivíduos por 

sentimentos de pertença formando uma identidade coletiva que a representa e que também 

sofre oscilações oriundas do tempo histórico vivido. A forma com que o profissional é 

representado dentro do status social repercute diretamente na autoestima do sujeito e, por 

consequência, em sua identidade pessoal.  

Por tal razão, Dubar (2005, p. 136) considera a identidade profissional algo “instável e 

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

processos de socialização que, conjuntamente, constroem os indivíduos e definem as 

instituições” e que sofre processos de continuidades e de rupturas. Neste caso, como 
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determinadas profissões possuem tipos de identidades-padrão dentro da história, os 

profissionais ficam a mercê das mudanças identitárias dentro de seu grupo de labor. 

Mas, a busca por uma identidade própria dentro do grupo é também uma tentativa de 

estabelecer-se enquanto profissional criando uma identidade particular. Isso é uma maneira de 

se contrapor à forma com que a economia e a sociedade compreendem as profissões, de 

maneira a valorizar algumas em detrimento de outras através de leis de trabalho e condições 

de exercício. 

Deste modo, Dubar (1991) trabalha não apenas a identidade profissional no singular, 

mas “formas identitárias” que se constroem a partir de relações interpessoais e de trabalho. 

Para este autor, embora a compreensão pós-moderna traga um individualismo latente e 

desconforto, a identidade não pode se configurar de maneira isolada porque esta necessita do 

olhar do outro, envolvidos numa socialização. Ela depende do juízo alheio para formatar-se, 

orientar-se. 

Portanto, o autor leva em consideração o aspecto profissional como formador da 

identidade do indivíduo, sobretudo hoje na era tecnológica em que o mundo do trabalho sofre 

transformações muito mais sensíveis do que nos tempos da manufatura trazendo inseguranças 

e incertezas aos profissionais, uma tensão entre a permanência e a mudança. A importância da 

instância do trabalho na formação da identidade fica bem explicitada quando Dubar (2005 p. 

XXII) ressalta, em seu prefácio à 3ª edição francesa que 

 

a privação de trabalho é um sofrimento íntimo, um golpe na auto-estima tanto 

quanto uma perda de relação com os outros: uma ferida identitária geradora de 

desorganização social. Inversamente, o fato de ser reconhecido em seu trabalho, de 

travar relações - mesmo conflituosas - com os outros e poder se empenhar em sua 

atividade é, ao mesmo tempo, condutor de identidade pessoal e de criatividade 

social. 

 

 

Essa afirmativa nos proporciona um olhar sobre como, a partir das mudanças sociais, 

as identidades profissionais vão se rearticulando em meio às crises e superações numa síntese 

entre elementos objetivos e subjetivos na constituição do EU para si e para o outro. 

Ao considerarmos que existe uma identidade diferenciada para nós e para os demais, e 

que apesar de visões diferentes são indissociáveis, fica evidenciado que o sujeito se socializa e 

busca a legitimação pelo olhar do outro, embora desconheça quais critérios evidenciam a 

análise deste observador. Conforme aponta Lopes (2007, p. 51), “a identidade profissional é 

uma identidade social, individual e coletiva. Nela as dinâmicas [transformadoras] […] 

concretizam-se a partir dos conteúdos e valores inerentes ao campo social das profissões e da 
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profissão em causa” a partir da compreensão de que a identidade social é aquela idealizada e 

utilizada dentro de distintos ambientes, sendo especificamente idealizada pelo sujeito mas que 

necessariamente não compreende sua esfera identitária mais íntima e individual. 

Diante do exposto reafirmamos a compreensão de que a identidade está sempre em 

conflito porque está marcada pela incerteza, inconclusão entre o que sou, o que os outros 

acham que sou e o que eu quero efetivamente ser. 

Relacionando tais aportes com o objeto de estudo deste trabalho que versa sobre 

elementos que contribuem em processos de construção identitária profissional docente de 

homens no âmbito do curso de Pedagogia, temos que o magistério congrega uma identidade 

enquanto uma categoria profissional a partir de sua configuração histórica. Nesse sentido, o 

próximo tópico tem como propósito tratar de aspectos da identidade profissional docente 

tendo a história do próprio magistério como fio condutor.  

 

2.3.1 Identidade Profissional docente 

 

Partindo das ideias sobre processos constitutivos das identidades, neste momento, 

trataremos mais especificamente da questão da identidade no âmbito da profissão docente, 

principalmente no quadro da compreensão de identidade profissional como uma ação coletiva. 

Para tanto, iniciamos por esclarecer que entendemos ação coletiva como o fruto de 

uma tentativa de legitimação bem característica da sociedade capitalista de classe, onde os 

sujeitos e, neste caso específico os professores, irão buscar identificações dentro de seu grupo. 

Para tal, nos respaldamos em Dubar (2005) na perspectiva de aproximações entre identidade e 

escolha profissional e em Lopes (2006) na medida em que esta ratifica a importância da 

relação e interação entre a identidade pessoal e a identidade coletiva. 

Nessa perspectiva, referenciando-se na compreensão de que a construção do Eu dá-se 

numa dinâmica onde os aspectos inerentes ao processo psicológico de construção, crises, 

adaptações entre o indivíduo e o meio são levados em consideração para formar uma 

identidade, a identidade docente será aqui abordada tendo em conta os seguintes eixos: o da 

identidade dentro de uma ação coletiva em que o labor e suas relações produzem elementos 

com os quais o indivíduo interage na busca por identificação e representação, sobretudo, na 

maneira em que a docência é vista no âmbito social; e o da identidade do magistério no Brasil, 

que também engloba os aspectos pelos quais a docência criou suas identidades e 

representações. 
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Vale relembrar que consideramos que as identidades profissionais são constituídas não 

só durante a formação acadêmica, visto que os indivíduos trazem consigo histórias e 

experiências de vida distintas que serão ressignificadas dentro da profissão. Neste caso, 

concebemos que a identidade profissional docente está amparada não apenas na formação 

profissional e curricular (oriundos das instituições formadoras e do currículo adotado) ou das 

experiências (emergentes da tradição cultural e do trabalho cotidiano), mas na incorporação 

de ambas.  

Nessa dinâmica pessoal e relacional onde a identidade projetada foca o magistério, 

convém também colocar em meio a quais crises ela está sendo permeada. Essas crises ou 

choques de realidades (LOPES, 2006) influenciam subjetivamente nas relações deste futuro 

professor com o curso e com os aspectos socioculturais tornando-se evidenciadas em sua 

prática pedagógica. 

Nesse quadro, ratificamos a ideia de que a construção da identidade, no caso em 

estudo, a docente, não é linear, mas feita ao longo da vida do indivíduo, a partir de suas 

relações de pertencimento a um grupo ao mesmo instante em que o diferencia dos outros. Ela 

advém não apenas de relações particulares, como também de suas interações com a sociedade 

e suas estruturas, pois, para Lopes (2006), a compreensão da construção da identidade 

profissional docente passa pelo estudo da modernidade, mediada pela crise da escola já que 

esta foi a grande responsável pela divulgação do ideal social moderno. 

Assim, ao fazer do magistério opção profissional, escolhe-se não apenas uma 

profissão, mas assume-se tudo o que a ela está conectada. Essa conexão reside em um 

conjunto de representações específicas e de funções que ao mesmo tempo em que identifica a 

profissão docente, a diferencia de tantas outras, sendo por vezes construída e reconstruída, o 

que não significa dizer que os professores têm uma maneira hermética de se comportarem.  

Como já foi explicitado, a trajetória de vida também traz influência na identidade, e 

isso traz a singularidade ao profissional mesmo estando este representado em grupo. Nestes 

termos, leva-se em consideração o desejo e as vontades individuais de atuar em determinada 

área, as expectativas do grupo de pertença, as representações dessa profissão na sociedade e 

por fim, as projeções íntimas em relação a este grupo de atribuição. 

A escolha profissional acaba se revelando uma escolha autônoma evidenciando uma 

forma de socialização a partir de uma identidade que se projeta para o futuro unindo a 

identidade psicossocial e a profissional. Pois existe uma maneira socialmente representativa 

do que seria ser professor, um estereótipo, um legado ao qual a profissão está intimamente 
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ligada e com quem trava sua relação decorrente das representações que vão se formando e 

cristalizando dentro do imaginário social. 

Por essa razão Lopes (2006, 2007) diz não haver uma forma específica de ser 

professor hoje, porém, acredita que há um núcleo comum a todos eles no dilema do amor e do 

controle. Quando a autora sugere o estudo da identidade docente a partir dos modelos de 

escola e educação implementados pela modernidade é porque este profissional disseminou 

através de seu trabalho a forma de viver no Estado moderno, tendo sua intelectualidade não 

direcionada ao agir e pensar-se como docente. Esse controle dá-se, sobretudo, na ausência e 

nos limites de políticas públicas de investimento neste profissional, o que para Matos (1996, 

p. 80)  

 

traduzem, portanto, a consciência da necessidade de procurar novos caminhos para o 

exercício das profissão e ao mesmo tempo reforçar os laços de identidade num 

contexto percebido como cada vez mais complexo, portanto mais carecido de 

referência. 

 

Essa crise identitária ou mal estar docente a que alguns autores se referem (LOPES, 

2006; MATOS, 1996; FERREIRA, 2009) de acordo com Silva e Chakur (2009, p. 233-234) 

diz respeito  

 
ao modo como os professores se veem e como são vistos pelos outros; diz respeito 

ao próprio trabalho, ao valor social que possuem ou não, a seus saberes e à sua 

competência para ensinar. É uma crise que confunde os papéis próprios à profissão 

docente, fazendo com que o professor concorde em realizar tarefas que o desviam 

de sua função de ensinar. Consideramos que toda esta situação também se reflete 

na identidade do professor, resultando em uma crise de identidade profissional. 

 

 

Como a formação identitária parte do olhar do outro para afirmar-se, as representações 

do magistério na sociedade são referências para os professores. E passam pela crise da própria 

escola e da educação. A identidade profissional docente está inserida num processo relacional 

e social na medida em que, de acordo com Pereira e Martins (2002, p. 122), “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”. 

Como as concepções do que é ser professor variam de acordo com a sociedade, a 

partir do exposto cabe fazer uma contextualização dos aspectos históricos que inserem o 

profissional docente no Brasil, em especial o magistério nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental e de como se constituiu a identidade profissional docente e sua relação dentro do 

campo educacional.  

 



42 

 

 

 

2.3.2 Identidade profissional docente no contexto do magistério no Brasil  

 

Como explicitado anteriormente, uma das esferas sociais onde ocorrem as 

transformações identitárias é no campo profissional e tal como a identidade, as profissões nem 

sempre tiveram a representação que hoje assumem, sobretudo quando associam o seu 

profissional a um estereótipo.  

Por este motivo, falar dos aspectos que envolvem o magistério no Brasil é reportar-se 

à maneira com que o mesmo foi concebido e vivenciado através dos anos. Não pretendemos 

analisar neste momento as minúcias da formação do escopo educativo em termos 

organizacionais, mas ressaltar como determinadas construções na sociedade e na forma desta 

enxergar o magistério levaram ao afastamento da figura masculina das séries iniciais do 

Ensino Fundamental. Para tal, fazemos referência à maneira com que a educação formal foi 

implantada no país bem como a mudanças sociais que interferiram também na representação 

da atividade docente neste nível de ensino.  

Como nossa herança educacional vem do trabalho jesuítico no âmbito da catequese, a 

princípio, a atividade docente era restrita ao universo masculino representado pelos padres e 

religiosos que fizeram prosperar ainda na época da colônia uma das primeiras imagens da 

docência no Brasil: um sacerdócio (LOURO, 1997). Podemos dizer que neste momento 

histórico a profissão era tida como uma vocação restrita aos homens, e o contexto da 

educação no país, nesta fase, pautava-se no ensino dos filhos varões das elites e eram 

realizadas em escolas confessionais, era uma educação feita por homens e para homens. Desta 

feita, a educação formal não englobava o acesso das mulheres ao estudo acadêmico, refletindo 

relações patriarcais que selavam a sociedade da época.  

Durante as mudanças do sistema educacional, já no Império, as escolas Normais 

surgem como uma alternativa para mulheres que queriam prosseguir com os estudos e 

posteriormente poderiam ingressar no magistério. Transformações econômicas no período 

fizeram com que muitos homens saíssem da docência à procura de outros meios mais 

rentáveis de sustentação de sua família, em busca de determinados ofícios com melhor 

remuneração, que eram vetados às mulheres (LOURO, 1997; ALMEIDA, 1998). Os cargos 

públicos, oferecidos apenas aos homens, ofereciam melhor remuneração quando comparados 

ao magistério. Os espaços começaram pouco a pouco a serem ocupados por professoras 

marcando a entrada da mulher no mercado de trabalho, sendo um dos poucos ofícios 

permitidos a estas. Esse evento oportunizou a um expressivo número de mulheres o exercício 
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da profissão e a consolidação da imagem dessas como pessoas ideais para ministrar o ensino 

no país.  

No entanto, para Almeida (1998), enganam-se aqueles que pensam que o afastamento 

masculino foi uma concessão. Segundo a autora, esta conquista reside mais no esforço 

feminino em inserir-se no mercado de trabalho do que em simples concessão. Então à medida 

que os homens se afastaram, as lacunas foram preenchidas por mulheres que aceitaram o 

magistério mesmo com salários reduzidos, porém dentro de um ofício socialmente aceito. Em 

termos salariais, na perspectiva de Almeida (1998), não é a entrada da mulher que desvaloriza 

financeiramente o magistério, ele já vinha sofrendo esse processo. 

Essa etapa da história docente teve também implicações na forma com que a sociedade 

começou a conceber o magistério, sobretudo na ideia de que magistério é uma profissão por 

excelência feminina, agregando a este profissional esferas do âmbito mais emocional como 

cuidado, jeitinho, criando um modelo identitário aos educadores (LOURO, 1997). Essa 

premissa difundiu-se e ainda está presente, conforme estudos que têm como objeto o 

magistério na EI e nas séries iniciais do EF, no âmbito de suas representações no campo 

educacional e de questões ligadas à história da inserção da mulher no mercado de trabalho, a 

exemplo de Saparolli (1997), Cruz (1998), Vianna (2002) e Cerisara (2002). 

De acordo com Lopes (1998, p. 38), as instituições de educação, formadas, sobretudo 

por freiras, em muito contribuíram para a imagem simbólica da professorinha que foi 

eternizada no âmbito social “pela estima à função, afeição às crianças, paciência [...] amar 

seus alunos instruídos com doçura”, o que nos faz entender o quão feminina se vincula esta 

imagem como que uma extensão da área doméstica reprodutiva, mesmo a mulher atuando 

numa esfera produtiva denotando ao magistério uma profissão secundarizada.  

Em contraponto às colocações de que o magistério é por essência uma profissão 

feminina, Louro (1997) mostra uma desconstrução quando discute qual o gênero da docência. 

Compreende a autora que um espaço hoje tido como feminino foi feito a partir das 

construções masculinas, por serem estes os primeiros a elaborarem o saber curricular 

organizado. Usando essa lógica, as mulheres são apenas agentes de um saber historicamente 

selecionado e, sobretudo, produzido por homens. Se usarmos este nexo, a escola seria um 

lugar essencialmente masculino e não feminino, visto serem eles os seus principais 

idealizadores. Nessa direção Carvalho (1998, p. 3) aponta que  

 

tomar a feminização apenas como mudança na composição sexual do corpo 

docente significa deixar de lado todo um processo de profundas transformações 

nos significados sociais atribuídos à docência nas séries iniciais, processo que 
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acompanhou paralelamente a mudança numérica, sem que se possa falar, sem 

simplificações, em causas e efeitos. 

 
 

Ainda no âmbito da questão do magistério masculino e suas representações, Carvalho 

(1998) vê nos discursos da década de 20 do século passado o início da legitimação da 

docência como local tipicamente feminino. Esta autora, referenciando-se num estudo de 

Marta Carvalho
3
, afirma que ao se retirar da escola o conceito de lócus da ciência, colocando-

a como local onde se aprendia a higiene, a moral e a disciplina, a mulher foi endeusada como 

modelo da mãe que formaria o povo brasileiro, tal qual uma mãe educa seu filho. Houve 

assim um deslocamento da função da escola no sentido de lugar de construção de 

conhecimento e do profissional do magistério. 

Esse entendimento de Carvalho (1998) nos permite compreender trajetórias do 

magistério e seus atuais contornos. Assim sendo, pode-se dizer que o grupo social professores 

é marcado por uma identidade padrão incorporada na feminilidade. E, desta maneira, a figura 

do professor homem a princípio rompe com a idealização amparada pelo parecer social, com 

as relações e as representações, sendo uma figura não ideal no que tange ao trabalho na EI e 

nas séries iniciais do EF. Essa discussão em torno do gênero é um fator que merece uma 

apreciação. 

Chauí (1999, p. 289) afirma que desde cedo nos é apresentada “uma natureza humana 

universal e uma natureza humana diferenciada por espécie”. Essas representações dirão muito 

a respeito dos sujeitos, pois sinalizam como se constituirão as identidades com base nos 

conflitos existentes entre a capacidade profissional, que independe de gênero, e o construto de 

idealizações que a sociedade cria em torno dele. Como o gênero decorre das relações culturais 

que classificam socialmente o sexo nos termos de masculino e feminino, ele terá conotações 

diferentes no espaço tempo. Pois, conforme esclarece Louro (1997, p. 21), 

 

é necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas é a 

forma como essas características são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz 

ou se pensa sobre elas que vai constituir,efetivamente, o que é feminino ou 

masculino em uma dada sociedade em um dado momento histórico. 

 

 

   Ainda de acordo com a autora, há uma distinção entre a identidade sexual e a de 

gênero. Para Louro (1997), a primeira aplica-se à maneira com que o indivíduo relaciona-se 

                                                 
3
 Marília Carvalho faz uma releitura de um estudo de Marta Carvalho que foi retratado no livro “Escola e 

República” (Ed. Brasiliense, 1989). 
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sexualmente; a segunda, com as identificações das construções de masculino e feminino. E 

como se tratam de identidades, elas terão como ponto comum a instabilidade. 

Sendo assim, a maneira com que o subjetivo cultural concebe o conjunto de ideais 

dentro do grupo é que vai direcionar as atividades, usando o gênero como uma categoria de 

análise social.  Por sua vez, o gênero, os significados e as denotações atrelados ao masculino 

ou feminino são culturalmente construídos e formalizados dentro das sociedades e as 

identidades profissionais também se inserem nesses contextos.  

A partir dos aspectos elencados sobre o magistério no Brasil, no que diz respeito a 

como a sociedade brasileira construiu a imagem do magistério, consideramos relevante tratar 

de perfis do curso de Pedagogia, em termos de sua especificidade de formar para atuar na EI e 

nas séries iniciais do EF. Para tanto, no próximo item teremos como objeto de atenção alguns 

elementos que colaboraram na composição identitária do profissional deste curso. 
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3 O CURSO DE PEDAGOGIA NA RELAÇÃO COM A IDENTIDADE 

PROFISSIONAL DOCENTE 

 

Ao fazer uma visita histórica aos aspectos que contribuíram na formação e nas 

mudanças do curso de Pedagogia no Brasil, não se intenciona elencar todos os preceitos e 

debates que envolvem a sua concepção ou a dicotomia bacharel-licenciado, docente-

especialista, mas apenas elencar algumas condições, dentro da história, que possibilitam 

contextualizar identidades deste curso e para que tipo de formação profissional ele se voltou 

ao longo de sua história. 

Como a constituição das identidades dá-se a partir de seus contextos históricos e das 

vivências e experiências particulares, conforme já mencionado neste trabalho, faz-se 

interessante remontar alguns fatos dentro da história que contribuíram para o processo de 

delineamento de uma identidade com vista a um reconhecimento profissional do curso de 

Pedagogia.  

Para esclarecer como ocorreram composições em cada momento histórico, relativas ao 

curso e ao profissional de Pedagogia, faremos uso dos termos utilizados por Silva (1999) para 

situar as identidades do curso de Pedagogia levando em consideração os contextos que 

denotam as mudanças dentro do cenário político e educacional no país. Para tanto, situa a 

referida busca pela identidade em quatro períodos: período de regulamentações (1939-1972); 

período da identidade projetada (1973- 1978), período das propostas (1979-1998); período da 

identidade outorgada, que se entende até hoje. 

 

3.1 Sobre o Curso de Pedagogia no Brasil 

 

O curso de Pedagogia nasceu no país num período de mudanças na sociedade. O 

Brasil começa a sair de uma condição agrário-exportadora adentrando numa era industrial e 

trazendo os conceitos Fordistas e Tayloristas para se pensar a educação. A demanda estava em 

torno de um profissional especializado e a docência adquiriu um novo contorno dentro da 

sociedade e do mundo do trabalho, saindo de uma condição secundária, para adquirir 

conteúdos técnicos para a formação. O Estado começou a se preocupar com a formação de 

profissionais habilitados, no sentido de mudar as condições educacionais e, com isso, cria os 

Institutos de Ensino Superiores de Educação, que foram incumbidos, a princípio, de formar os 

docentes no país. Este momento foi um avanço por representar uma preocupação por parte do 
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governo em criar profissionais qualificados em nível superior para a atuação no meio 

educacional. A respeito deste momento, Nóvoa (1992) aponta que no momento em que se 

exige o mínimo de formação para atuar como docente é esboçado o contorno para o 

reconhecimento deste profissional a partir de elementos estruturantes, ligados a 

conhecimentos e normas que o amparassem dentro de uma profissionalidade. 

Nesse quadro de mudanças, em 1939, o primeiro curso de Pedagogia no Brasil foi 

implantado a partir do Decreto Lei nº 11907/1939 que criava a Faculdade Nacional de 

Filosofia. O curso almejou a formação de professores e técnicos para atuarem na escola 

secundária, ou mediante concurso assumirem cargos administrativos e de planejamento no 

Ministério da Educação. 

Na expectativa de mudar esse quadro, esse período é o que Silva (1999) chama de fase 

de busca por identificação, delineação do campo de atuação e das disciplinas curriculares 

porque até então os professores eram formados em dois anos, em Escolas Normais. A 

Faculdade de Filosofia foi a primeira a congregar o ensino das licenciaturas no país 

estabelecendo um padrão nacional a ser adotado pelos demais Institutos de Ensino Superior. 

Esse importante passo também é fruto de uma luta que se iniciou com os movimentos e 

debates decorrentes do Manifesto dos Pioneiros da Educação e das reformas implementadas 

por Francisco Campos, que proporcionaram novas alternativas de se discutir a educação 

dentro o contexto social.  

Scheibe e Aguiar (1999) versam que os grandes conflitos nesta primeira formulação 

do curso se situam no âmbito da própria formação do pedagogo e da divisão entre 

Bacharelado e Licenciatura. Neste primeiro momento, o curso de Pedagogia era no formato 

3+1 que consistia em 3 anos de disciplinas para habilitar os bacharéis que ocupariam os 

cargos técnicos, inclusive dentro do Ministério da Educação e 1 ano do bloco de Didática para 

que se completasse a licenciatura.  

O curso de Didática, por sua vez, tinha como componentes as disciplinas de 

Fundamentos Sociológicos da Educação, Psicologia Educacional, Didática Especial, Didática 

Geral, Administração Escolar e Fundamentos Biológicos da Educação e era voltado para o 

ensinar a ensinar. Este curso era também aberto para os demais bacharéis em Ciências 

Humanas, que poderiam se tornar professores bastando para isso cursar as disciplinas exigidas 

do bloco de Didática – que praticamente ficava com o encargo de ensinar a dar aulas, 

deixando latente o distanciamento da teoria e da prática. 
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Fica patente com isso a ruptura entre os conteúdos específicos e as disciplinas que 

envolviam o método de ensino e a nítida divisão do bacharel e do licenciado, mesmo levando 

em conta que o campo de atuação desses licenciados era o curso Normal de Formação de 

professores e dos bacharéis os cargos técnico educacionais. 

Scheibe e Aguiar (1999) chamam atenção ao fato de que a atuação nas Escolas 

Normais para a formação dos futuros professores não era exclusivo do pedagogo, mas 

também poderiam ser preenchidas por quaisquer pessoas com nível superior. Então, na 

prática, embora existindo profissionais capacitados ao ensino, a profissão do docente formado 

em Pedagogia ainda não gozava de pleno reconhecimento. Isto porque, conforme Monteiro 

(2005, p. 348) 

a falta de identidade dentro do curso de pedagogia já se refletia no 

exercício profissional do pedagogo. Marcado por uma pseudo-identidade, 

passo a passo, o curso de Pedagogia foi ocupando lugar periférico no 

contexto das licenciaturas, já consideradas periféricas no elenco dos 

demais cursos superiores, por serem vistas como cursos de segunda 

categoria.  
 

Na visão dessa autora a possibilidade de um outro graduado, apenas cursando o bloco 

de Didática, ter o aval para atuar como professor deixou margem para uma secundarização do 

profissional já que qualquer um, desde que com conhecimentos técnicos em sua área, 

colocava-se numa condição de docente. Tal realidade revela um contrassenso, visto existir 

dentro do país um local específico de formação para profissionais da Educação, levando em 

conta suas especificidades. 

Essa opinião é compartilhada por Brzezinsk (2002, p. 54) quando afirma que “em 

meio a sucessivas e não bem-sucedidas propostas de reformulação, a esse curso parece estar 

faltando algo que defina sua identidade dentro de um consenso. Faltar-lhe-ia um objeto 

próprio”. 

Nesse quadro, o curso de Pedagogia apresentou uma identidade fragmentada, sem um 

objeto e um campo específico. O pedagogo não era visto como um profissional singular 

dentro da área e sim como mais um que também poderia estar em cargos administrativos ou 

em sala de aula. 

Dessa realidade inconclusa, surgiram propostas de extinção do curso, por este 

supostamente não ter um conteúdo próprio, nem um campo de trabalho específico que o 

demandasse, perdendo-se o sentido da sua existência, já que ao se cursar o bloco de Didática 

poderia se conceder o grau de licenciado a qualquer outro bacharel. 
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Essa situação perdurou ainda durante a década de 60 quando ocorreu a primeira 

reformulação no curso. A Lei 4.024/61 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

aprovada em dezembro de 1961, através do Parecer do Conselho Federal de Educação 296/62, 

inovou ao introduzir a Prática de Ensino Supervisionado como disciplina no currículo de 

Pedagogia, mas manteve o esquema 3+1, tendo sido contempladas as correntes contra e a 

favor da extinção do curso, ao se clarearem as funções que caberiam ao licenciado e ao 

bacharel delineando uma identidade e um campo de atuação de cada um – ao primeiro a 

ocupação de salas de aula e ao segundo os cargos administrativos dentro da educação. 

Só no ano de 1968 é que a tão esperada Reforma Universitária unificou o Bacharelado 

e a Licenciatura num curso com duração de 4 anos. Esta Reforma acabou finalmente com o 

3+1 da formação, tendo no magistério o tronco comum da formação e introduziu as 

habilitações. Ao abolir a distinção de Bacharelado e Licenciatura a identidade do curso 

voltou-se para a formação de professores com a possibilidade de habilitação numa das áreas 

de Orientação, Inspeção, Supervisão e Administração Escolar com vistas a atender a demanda 

do mercado por profissionais qualificados dentro da realidade tecnicista da época. Porém, 

permaneceu a ideia de que a qualquer licenciado, que não precisava ser da área educacional, 

poderia ser ofertada a complementação para que este pudesse atuar em sala de aula. 

Estabeleceu-se o currículo de longa duração com 2.200h e de curta duração com 1100h, 

incorporando os ideais de proficiência e de racionalidade dentro do período militar vivido no 

país. 

Num segundo período concebido por Silva (1999), compreendido entre 1973 e 1978, 

viu-se a fragmentação do curso em várias habilitações que faziam com que a identidade do 

pedagogo fosse cada vez mais difusa, tida pela autora como uma identidade projetada. O 

curso continuou sofrendo algumas pequenas regulamentações de acordo com o projeto de 

educação adotado pelo Governo Federal. 

O terceiro período que vai de 1979 a 1998 é um dos mais ricos, denominado período 

de propostas, onde a real identidade do curso é colocada em discussão. É um período de 

efervescência intelectual e cultural dentro do país que sai de uma ditadura militar e passa por 

um processo de redemocratização e afirmação. Envolvidos nessa atmosfera, os profissionais 

de Pedagogia passam a debater o que seria o curso, dentro de quais diretrizes deveria estar 

ancorado, qual o campo de trabalho do pedagogo e qual o real objeto da Pedagogia. O ponto 

de partida foi um seminário organizado na Universidade de Campinas (Unicamp) em 1978, e 

em posteriores desdobramentos de discussões que buscavam novamente uma redefinição do 
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curso e de seu profissional. A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (ANFOPE) surgiu como palco de discussão e busca pela reestruturação do curso e 

com ela surgem as divergências que põem em dicotomia o que é e qual a função do pedagogo.  

Todo esse movimento surgiu a princípio de maneira tímida partindo de iniciativas de 

professores e estudantes locais e de tantos outros encontros locais que chamaram a atenção do 

Ministério da Educação para novas formas de se pensar o curso de Pedagogia e a educação 

como um todo no país. Nesse quadro, os legisladores sofreram a pressão por uma nova LDB 

que rompesse com antigos ranços e projetasse novas possibilidades para a educação e para os 

seus profissionais. Porém, ao contrário das propostas, a nova Lei 9394/96 voltava com a ideia 

da formação de professores em Institutos Superiores e possibilitando ao portador de diploma 

atuar como professor.  

Na Lei 9394/1996 havia uma explícita observação a que se prestava o curso e qual o 

campo de atuação profissional. Esse foi um ponto de contestações dentro do cenário, 

sobretudo, no que tange aos Art. 62 e Art. 63 (BRASIL, 1996), abaixo discriminados: 

 

Art. 62 A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas primeiras 

séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 

Normal. 

 

Art. 63 Os Institutos Superiores de Educação manterão:  

 

I. cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 

curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 

infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental;  

II. programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior que queiram se dedicar à educação básica;  

III. programas de educação continuada para os profissionais de educação dos 

diversos níveis. 

 

Nesses artigos, o legislador permitiu um tipo de ensino aligeirado através de Institutos 

Superiores, o que não encontrava respaldo nas ideias lançadas pelos professores de dar maior 

qualificação ao licenciado, a partir de uma formação baseada na tríade teoria, prática e 

pesquisa.  

 No entanto, a proposta ganhou o apoio de algumas figuras do cenário nacional bem 

como voltam à tona todas as indefinições e críticas que preconizavam a extinção do curso. 

Figuras de expressão como Libâneo (2005) defendem a divisão entre o Bacharelado e 

a Licenciatura, afirmando que o pedagogo tem atuação nas instâncias educativas escolares e 



51 

 

 

 

não escolares. Nesta perspectiva, há a distinção entre a atividade pedagógica desenvolvida por 

professores no âmbito escolar e a atividade profissional realizada pelo pedagogo em outros 

centros de trabalho. Seguindo a lógica do autor, haveria um local para formação dos 

professores e outro para a formação do quadro técnico educacional.  

Essas críticas foram parcialmente sanadas com o Decreto 3276/99 que previu a 

formação de professores para a atuação na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental exclusivamente, que depois teve sua redação alterada para preferencialmente em 

curso Normal Superior. Foram organizadas metas para a educação no prazo de dez anos que 

se comprometiam a melhorar as condições da educação no país. As universidades também 

tiveram um papel importante nessa reconfiguração articulando documentos e relatos de 

experiências bem sucedidas que poderiam suscitar um novo olhar sobre o curso e o currículo.  

O quarto período tem início em 1999, intitulado por Silva (1999) como período dos 

decretos por partir, de acordo com ela, de uma identidade outorgada. Para tanto, em 1998 uma 

comissão de especialistas se juntou para criar as bases e diretrizes do curso de Pedagogia e as 

organizações (ANFOPE, ANPEd, ANPAE, ANDES, FORUMDIR) formadas por professores 

tiveram voz e puderam contribuir na causa. O momento é marcado por algumas contestações 

no que tange à formação do professor para atuar na Educação Infantil e nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental. Mas só em 2006 através da Resolução CNE/CP nº 01 é que o curso de 

Pedagogia, enquanto Licenciatura, ganha o atual contorno com uma identidade voltada para a 

Educação Infantil e as séries iniciais do Fundamental a partir de uma formação que tem como 

eixo estruturante a docência. 

Desta maneira, o magistério na EI e séries iniciais do EF passou a ser o elemento 

privilegiado na formação, embora o curso propicie também a atuação em outras áreas como 

Educação a Distância (EaD) e Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Esse período, antes de ser consensual, provocou inúmeras discussões. Libâneo (2006) 

refuta a diretriz que determina com eixo estruturador do curso a docência. Essa defesa pauta-

se, de acordo com o autor, na imprecisão conceitual do que seria o curso e que daria a falsa 

impressão de que qualquer atividade exercida pelo pedagogo dentro ou fora da escola seria 

atividade docente. Para o referido autor, a Pedagogia tem por esteio o fenômeno educativo, 

sendo assim  

a docência é uma modalidade de atividade pedagógica, de modo que o 

fundamento, o suporte, a base, da docência é a formação pedagógica, não 

o inverso. Ou seja, a abrangência da Pedagogia é maior do que a da 

docência. Um professor é um pedagogo, mas nem todo pedagogo precisa 

ser professor (LIBÂNEO, 2006, p. 220)  
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Para esse autor, o curso adotou uma visão reducionista do perfil do pedagogo. As 

Diretrizes Nacionais para o Curso de Pedagogia resultaram num “empobrecimento do campo 

científico e profissional da Pedagogia ao atribuir a denominação pedagogo apenas aos 

professores que exercem o magistério na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do ensino 

fundamental” (LIBÂNEO, 2006, p. 221). Com isso ele afirma que o curso não está ainda com 

uma identidade definida dada a insuficiência conceitual entre o campo científico e do seu 

objeto, lançando inclusive críticas severas ao referencial sociológico da ANFOPE que, de 

acordo com ele, visa normatizar a gestão e o trabalho técnico-pedagógico na escola, além de 

trazer uma sobrecarga curricular com formação para a docência, a gestão e a pesquisa. 

Ainda inserida na temática sobre a essência do curso, Sheibe (2007, p. 60) situa que o 

grande desafio se faz em  

 

estabelecer uma formação teórica sólida, com base no conhecimento 

científico e na pesquisa consolidada, e não ceder à incorporação da 

racionalidade técnica ou do praticismo pedagógico predominante na 

epistemologia da reforma educacional oficial, na qual se vincula o 

conhecimento formativo a uma prática imediatista. 

 

 

No contexto desses períodos, verificamos que o curso, a todo momento, passou por 

mudanças em seu objeto. A identidade profissional foi sendo estruturada a partir das novas 

concepções e maneiras de se pensar a educação no país e na busca dos docentes juntamente 

com seus órgãos representativos de empreender reconhecimento do caráter profissional do 

magistério, desvinculando-o do vocacional. 

A este respeito, Aguiar et al. (2006, p. 820) afirmam que 

 

resultam das diferentes interpretações do campo da pedagogia e das 

disputas político-pedagógicas dos atores sociais, nos diversos contextos 

sócio-históricos, as várias identidades atribuídas ao curso de pedagogia, 

no Brasil. Essas identidades revelam, grosso modo, conflitos atinentes ao 

estatuto teórico e epistemológico da pedagogia e do curso de pedagogia, 

sobretudo no que se refere às concepções de licenciatura e bacharelado e 

seus desdobramentos na configuração curricular desse curso. Sem dúvida, 

as visões controvertidas a respeito dessas concepções têm predominado 

no debate e se manifestam mais claramente nas propostas que vinculam 

ou separam licenciatura e bacharelado, ora vistos como cursos distintos, 

ora como dimensões de uma estrutura única de curso. 
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O atual contorno do curso está pautado nas Diretrizes Curricular Nacional de 2006, 

representada pelo Parecer CNE/CP n. 05/2005, 01/2006 e na Resolução CNE/CP n. 01/2006, 

e que tem como foco a formação de profissionais para a atuação: 

 

- à formação inicial para o magistério na Educação Infantil e nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental; 

- nos cursos de ensino médio de modalidade normal e em cursos de educação 

profissional; 

- na área de serviços e apoio escolar;  

- em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 

2006). 

 

A partir dessa formação, o pedagogo desfruta de uma amplitude de atuação; embora o 

curso tenha como eixo a docência, não se reduz apenas a esta, como encontra-se pontuado no 

Parecer CNE/CP n. 05/2005 (BRASIL, 2005): 

 

entende-se que a formação do licenciado em pedagogia fundamenta-se no 

trabalho pedagógico realizado em espaços escolares e não-escolares, que tem a 

docência como base. Nesta perspectiva, a docência é compreendida como ação 

educativa e processo pedagógico metódico e intencional, construído em relações 

sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e 

objetivos da pedagogia. 

 

 

No âmbito das afirmações acima, percebemos que a história do curso de Pedagogia em 

muito se liga à história da própria docência e de seu reconhecimento profissional no país, na 

medida em que os professores tomam consciência de grupo e se colocam numa posição de 

mudança, que passa pela sua valorização profissional e reconhecimento do magistério como 

uma profissão que exige uma formação de qualidade e diferenciada. 

Apesar das modificações na estrutura do curso e da luta – ainda atual - por um maior 

reconhecimento, pouco se alterou no senso comum que entende a atuação na EI e nas séries 

iniciais EF como uma função por excelência feminina. O curso, desta maneira, goza de duas 

perspectivas, a primeira onde são preponderantes o instrumental teórico que capacita para a 

atuação profissional e a segunda, oriunda do senso comum que vê o magistério como 

sinônimo da atuação de mulheres. Este aspecto nos faz relembrar a pertinência da questão 

deste estudo relativa a elementos que contribuem em processos identitário profissional 

docente de estudantes do sexo masculino do curso de Pedagogia da UFPE.  
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3.2 Sobre o Curso de Pedagogia da UFPE 

 

Ainda inserido no debate sobre o curso de Pedagogia no Brasil e as mudanças 

identitárias trazidas pelas diretrizes curriculares, traçaremos algumas considerações ao curso 

no âmbito da UFPE, palco dos sujeitos que participaram da pesquisa, como forma de situar 

tanto o espaço escolhido para realização da pesquisa, como para evidenciar o universo em que 

se desenvolve curso e os sujeitos, sobretudo na sua relação com o Perfil Curricular 1321 e 

1322. 

Cientes de que o período de graduação, para além de se apresentar como local 

privilegiado do desenvolvimento e profissionalização docente, proporciona conhecimentos e 

saberes que oportunizam a configuração de uma identidade profissional, a compreensão da 

proposta pedagógica do curso oportuniza conhecer pressupostos relevantes que indicam qual 

tipo de profissional que se visa formar no curso. 

O curso de Pedagogia da UFPE teve sua autorização de funcionamento em 08 de maio 

de 1950, pelo Decreto nº 28.092 e acompanhou durante os sessenta e dois anos de 

funcionamento os processos referentes às reformulações curriculares do curso no 

Brasil. Desde então o Centro de Educação, sobretudo, a partir da década de 80 vem 

defendendo um currículo onde a docência seja o eixo estruturante, em oposição às propostas 

fragmentadas e a dicotomia entre o professor e o especialista. Para tal, vem flexibilizando a 

formação no sentido de possibilitar ao graduando ter as disciplinas do magistério como 

obrigatórias e enriquecer o seu currículo a partir das habilitações - que eram ofertadas como 

eletivas
4
, até o Perfil 1321.  

O ano de 1997 marcou esse período com a realização do X Fórum Nacional dos Pró-

Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras que indicou os princípios gerais que 

devem orientar a elaboração dos currículos de graduação: 

 

 Formação processual, dinâmica, que desenvolva a capacidade de 

questionamento e crítica; 

 Predomínio da formação sobre a informação; 

 Interdisciplinaridade; 

 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na dinâmica curricular; 

 Articulação entre teoria e prática (UFPE, 2007). 

 

                                                 
4
 Habilitações em Administração Escolar, Supervisão Escolar e Orientação Educacional. 
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A partir desse momento a UFPE em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases 

9394/96, aumentou no ano de 1997 a carga horária da disciplina de Estágio Supervisionado e 

desde então começou a reformular seu currículo acadêmico na perspectiva de aproximar 

teoria-prática – apoiado também pelos Decretos Presidenciais 3.276/2000 e 3.354/2001, e o 

parecer 133/2001. 

No âmbito desse processo de reformulação, em 2001.1, foram introduzidas as 

disciplinas de Pesquisa e Prática Pedagógicas (PPP’s) que cursadas a partir do 3º período 

oportunizavam ao graduando a vivência e experiência dentro do universo escolar desde o 

setor administrativo até a docência em sala de aula, aliando a teoria, a prática e a pesquisa ao 

longo de sua formação acadêmica, tendo início o perfil 1321. Esse perfil curricular teve como 

eixo estruturador a docência obrigatória num total de 2.345 horas-aula, sendo a 

complementação de carga horária de 270h optativa para as demais habilitações. 

Nesse quadro o curso de Pedagogia assume uma identidade com vistas a formar 

estudantes apostando na relação teoria e prática passando a contemplar a relação pesquisa e 

prática pedagógica nas diversas instâncias escolares e ao longo do processo formativo. O 

currículo embora inovando com a pesquisa educacional em evidência durante o processo de 

formação ainda resguardava as habilitações, causando alguns choques no que se refere ao 

objeto privilegiado do curso no que diz respeito à docente para EI e séries iniciais. 

Tal realidade dentro do curso na UFPE foi objeto de uma pesquisa realizada por Lira, 

Silva e Monteiro (2007) que teve como um dos objetivos investigar a concepção por parte dos 

estudantes de Pedagogia da UFPE, no âmbito do perfil 1321 sobre qual a identidade e o 

campo de atuação do pedagogo. 

Essas autoras chegam à conclusão que 36% consideram o pedagogo como um 

trabalhador da Educação e apenas 17% afirmam ser um professor. Quanto à área de atuação, 

78,26% apontam diversos espaços profissionais em ambiente não-escolar, 13,04% em 

ambiente escolares e apenas 8,70% para a atuação no magistério. Ainda vale explicitar que 

essas autoras ressaltam que embora os dados apontem para uma concepção profissional 

distinta da docência, por parte dos estudantes pesquisados, ao serem questionados sobre qual a 

identidade do Pedagogo, 52% responderam o magistério e 47,83% discordavam que o curso 

tivesse como eixo a docência. 

Tal descompasso diante do perfil curricular e a identidade profissional atribuída pelo 

senso comum corroboram com o que alguns autores explicitam quando tratam do curso de 

Pedagogia como um curso sem identidade definida, a exemplo de Monteiro (2005). 
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Diferentemente do anterior, no atual Perfil 1322 o curso tem como eixo a docência e 

ampliou a carga horária mínima de formação para 3210 horas/aula (2.730 horas obrigatórias e 

480 horas eletivas). A inovação deste perfil está na incorporação como obrigatória de 

disciplinas antes eletivas (exemplo: Educação de Jovens e Adultos, Teoria Curricular, 

Educação Inclusiva) bem como o resgate do Estágio Supervisionado devidamente 

redimensionado em forma e conteúdo – em termos de iniciar na segunda metade do curso, 

abrangendo as áreas de conhecimento específico e seminários temáticos. 

Mas, apesar desta reformulação, continuou a estabelecer como objetivos a formação 

para atuação em ambiente escolar e não-escolar, bem como o desempenho de funções de 

planejamento, formulação e avaliação de políticas públicas na área da educação, além de 

produção e divulgação de conhecimento na área educacional. Neste caso o profissional estaria  

 

habilitado a atuar no ensino, na organização e gestão de sistemas, 

unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do 

conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a docência – com 

ênfase nas séries iniciais do ensino fundamental, como base obrigatória de 

sua formação. (UFPE, 2007, p. 17). 

 

 

Nesse sentido, o intuito é a ênfase na docência e em uma formação ampla que propicie 

a atuação em outros setores. Embora recupere a especificidade do curso como formador de 

professores sem deixar de lado a articulação entre a docência, gestão, pesquisa e prática 

pedagógica. Tal prerrogativa foi apontada pela pesquisa de Pastichi e Cavalcanti (2008) 

quando comparam as respostas de estudantes do curso de Pedagogia da UFPE do perfil 1321 e 

1322 no que diz respeito à área de atuação e constataram que em relação ao campo de 

trabalho os estudantes do Perfil 1322 “raramente fazem menção à atuação do pedagogo em 

empresas. O que evidencia uma relação distinta com o curso de Pedagogia quando compara-

se com as respostas dos alunos da matriz 1321” (PASTICHI; CAVALCANTI, 2008, p. 19). 

A partir dessas considerações fica evidenciado como o perfil curricular relaciona-se às 

expectativas profissionais nutridas pelos estudantes, dando sentidos à sua formação acadêmica 

e profissional. Desta maneira, não poderíamos estudar esses sujeitos dissociando-os de seu 

meio e do Perfil curricular formativo dentro do curso no qual eles trocam suas relações e 

conflitos.  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

A pesquisa, conforme Chizzotti (1991), é um meio pelo qual se investiga o homem e o 

próprio mundo que habita. Dada a subjetividade dessa relação ao se investigar algo é preciso 

tomar decisões que nortearão o tipo de investigação a ser realizada a fim de que os objetivos 

sejam alcançados. Desta maneira, há sempre a preocupação com a metodologia empregada 

para que os dados em seu estado bruto possam adquirir formas e significados que possibilitem 

alcançar os resultados pretendidos.  

Nessa perspectiva, ao tratarmos de elementos presentes em processos de construção da 

identidade profissional docente de estudantes do sexo masculino do curso de Pedagogia, 

temos em conta que este aspecto não pode ser meramente quantificado pois, distante de ser 

fixa, a construção identitária ocupa uma esfera inconcreta e está sempre por (re)fazer-se. 

Sendo assim, por conta dessa natureza dinâmica de nosso objeto de análise, o paradigma 

qualitativo mostrou-se mais apropriado já que este se caracteriza por não ser “uma mera 

classificação de opinião dos informantes, é muito mais. É a descoberta de seus códigos 

sociais, símbolos e observações” (MINAYO, 2008, p. 27).  

Desta forma, delineado o problema e fixado os objetivos, este trabalho fundamentou-

se na perspectiva de análise qualitativa, iniciando por um levantamento bibliográfico, 

considerando autores que realizaram estudos sobre o tema identidade, mais especificamente 

na sua relação com a docência. E esse aporte serviu de base para análise das respostas ao 

questionário semiestruturado respondido pelos sujeitos, na direção de conhecer elementos 

presentes em processos de construção da identidade profissional docente de estudantes do 

sexo masculino do curso de Pedagogia da UFPE. Desta maneira, buscamos estabelecer uma 

relação entre a teoria e a dinâmica dos processos explicitadas pelos sujeitos como condição 

para uma interpretação dos dados de maneira mais contextualizada. 

Por não ficar limitada a um questionário fechado, a pesquisa oportunizou maior 

diversidade de respostas e consequentemente maior amplitude do material de análise. Visto 

não haver como trabalhar todo o universo das respostas, para melhor compreensão optamos 

por recorrer à análise temática, dentro da perspectiva de Bardin (1979, p. 42) no sentido de 

que esta se constitui em 

 

um conjunto de técnicas de análise de comunicação, visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens. 
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Essa metodologia de análise foi escolhida por oportunizar a exploração de discursos e 

significações implícitas ou explícitas, e fazer inferências de maneira a refutar ou confirmar 

teorias que deram subsídio à pesquisa, equilibrando o rigor necessário ao trabalho científico e 

à subjetividade oriundos dos processos de construção da identidade. 

E para dar a conhecer o percurso percorrido, passamos agora a descrever com mais 

detalhe cada etapa e decisão tomada. 

 

4.1 Sobre o campo e os sujeitos da pesquisa 

 

Como já indiciado nas indagações motivadoras da pesquisa, a escolha por ter como 

campo o curso de Pedagogia na UFPE deve-se ao fato deste curso, especificamente nesta 

instituição, ter sido palco de inquietações que se encontram na base deste estudo.  

Escolhemos como sujeitos da pesquisa estudantes apenas da UFPE por considerarmos 

que, em função desses sujeitos frequentarem o curso dentro da mesma instituição vivenciando 

um mesmo currículo, possibilitaria uma maior visualização de processos de construção 

identitária desses sujeitos, ou seja, de certa maneira esses sujeitos estiveram submetidos ao 

mesmo nível acadêmico de formação e isso viabilizaria uma aproximação de processos 

individuais de interiorização e externalização de valores, juízos ligados aos processos 

identitários com a profissão docente.  

Sendo assim, o grupo de sujeitos constituiu-se de estudantes homens do Curso de 

Pedagogia da UFPE pertencentes ao Perfil curricular 1322, implantado a partir de 2007. A 

escolha do referido perfil levou em conta a sua inovação, pois ele visa formar exclusivamente 

para o exercício da docência - embora também propicie ao acadêmico atuar “em outras áreas 

nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos” (UFPE, 2007, p. 3) a partir de 

disciplinas inseridas no currículo obrigatório. 

Como partimos do princípio de que a formação acadêmica juntamente com a trajetória 

de vida possibilitam diferentes processos de construção da identidade profissional docente, a 

escolha por se trabalhar com estudantes de diferentes períodos de formação visou ter uma 

amostra daqueles que entraram na universidade e tiveram o primeiro contato com o universo 

acadêmico, representados pelos estudantes dos primeiros períodos, daqueles que estavam no 

meio do curso e daqueles que já experienciaram os conteúdos teórico-práticos e tiveram um 

contato de maior aproximação com a formação, representados pelos estudantes dos períodos 

finais. 
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Feitas essas primeiras considerações, passamos agora a dispor sobre as etapas que 

envolveram procedimento e instrumentos de recolha e análise dos dados. 

 

4.2 Sobre procedimento e instrumentos de recolha dos dados 

 

Conforme já explicitado, fizemos opção em utilizar um questionário como instrumento 

de recolha de dados
5
. O primeiro passo antes de sua aplicação consistiu na localização dos 

sujeitos foco da pesquisa. Para isto, foi solicitada ao corpo discente uma lista com o nome, 

sala e período dos estudantes do sexo masculino matriculados no curso de Pedagogia no 

semestre 2012.1. 

A intenção foi, na medida do possível, abranger todos os períodos e o universo total 

dos 103 estudantes homens matriculados no semestre de 2012.1. Os questionários foram 

distribuídos nos meses de abril e maio nos três horários de funcionamento do curso (manhã, 

tarde e noite), entre os estudantes homens dos diversos períodos de Pedagogia que 

voluntariamente se propuseram a respondê-lo. O instrumento também foi acompanhado de 

um pequeno texto solicitando a colaboração dos estudantes, explicitando o objetivo e 

garantindo o sigilo dos pesquisados. Encontramos algumas dificuldades, sobretudo na 

localização de estudantes dos últimos períodos (do 8º ao 10º) que estavam cursando 

disciplinas de Estágio ou em processo de conclusão do TCC e já haviam terminado grande 

parte dos créditos obrigatórios com aulas de permanência sistemática no Centro de Educação, 

e por este motivo, só frequentavam a universidade em dias e horários segundo necessidades 

de orientação.  

Um outro obstáculo foi por conta da greve dos servidores das universidades federais 

deflagrada em maio com término em outubro. E diante do limite em retomar o processo de 

recolha no período pós-greve, principalmente por conta do prazo para concluir este trabalho, e 

pelo fato dos dados representarem 1/3 do universo dos estudantes considerados, decidimos 

trabalhar com o material já coletado formado pela amostra de 31 sujeitos. 

No que diz respeito ao teor do questionário, compreendendo que as opções 

profissionais em muito estão ligadas às esferas de convivências particulares partindo de um 

passado, transformando-se no presente, projetando-se no futuro (DUBAR, 2005), procuramos 

questionar aspectos que informassem sobre a dinâmica dos processos identitários. Isto 

                                                 
5
 Apêndice 1. 
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também considerando que estes caminhos sofrem processos contínuos de identificações 

(HALL, 2001). 

Para tanto, foram elaboradas perguntas que relacionavam as identificações dos sujeitos 

com o curso antes do ingresso na universidade, suas afinidades com o curso durante a 

graduação e, por fim, suas expectativas em relação à atuação após a formatura. 

A análise propriamente dita teve início a partir de uma leitura flutuante onde foram 

lidas e relidas as respostas de cada sujeito estabelecendo pontes com a teoria estudada e 

fazendo emergir então as primeiras unidades de registro. Conforme aprofundamento das 

análises, pontuamos elementos comuns (unidades de registro) que se apresentaram com maior 

frequência nas respostas buscando-lhe os sentidos relacionados a elementos presentes em 

processos de construção da identidade profissional docente no contexto de uma construção 

individual e coletiva. Essas unidades foram agrupadas em temas que se relacionavam com os 

objetivos estabelecidos.  

O critério na seleção das respostas ao questionário foram aquelas que traziam mais 

componentes para o entendimento do eixo analisado, sendo assim dispensadas aquelas que 

não se aprofundavam e mostravam respostas simples como sim ou não.  

As respostas foram agrupadas em quatro eixos temáticos definidos a partir dos 

objetivos e reagrupadas em função da frequência das palavras e similitudes encontradas. Em 

razão disto tivemos como eixos temáticos: motivações para a escolha do curso de Pedagogia, 

expectativas iniciais em relação ao curso de Pedagogia, sobre elementos que influenciam na 

construção identitária profissional docente durante o curso e opção pela docência como área 

de atuação resultante de processos identitários com e no curso de Pedagogia. 

Ressaltamos que esses eixos, apesar de serem tratados em separado, são 

interdependentes entre si, ou seja, não podem ser vistos isolados um do outro. Fazemos tal 

afirmativa compartilhando, entre outros, com Aguiar (1997), Monteiro e Ramos (2009), que 

as ideias e opiniões dos participantes são construídas por valores e normas sociais, mas ao 

incorporar tais normas e valores, uma identidade pessoal é formada pelas relações sociais que 

brotam no dia a dia, no trabalho ou fora dele, atravessados pelas relações de poder existentes. 

Nesse sentido, as opiniões expressas pelos sujeitos guardam uma relação entre si. 

Esse percurso possibilitou tanto aprofundar a reflexão em torno do nosso objeto de 

atenção como trazer elementos para o debate no âmbito da temática ora evidenciada. E antes 

de dar a conhecer os achados da pesquisa, passamos a caracterizar os sujeitos da pesquisa. 
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4.3 Caracterizando os sujeitos da pesquisa 

 

Num primeiro momento, o questionário objetivou traçar algumas características dos 

sujeitos pesquisados de maneira a situar aspectos comuns e majoritários em relação ao grupo 

alvo, como mostra o quadro abaixo. 

 

Quadro 4 - Características dos sujeitos 

 

Faixa etária  

17 a 20 

anos 

21 a 25 

anos 

26 a 30 

anos 

31 a 35 

anos 

36 a 40 

anos 

41 a 45 

anos 

46 a 50 

anos 

Não 

respondeu 
12,9 % 16,1% 25,8% 3,2% 19,3% 6,4% 9.6% 6,4% 

Oriundos da rede de ensino Pública  Privada  

80,6% 18,4% 

Pedagogia foi a primeira opção de 

curso superior? 

Sim  Não  

29% 61% 

Já atuam/atuaram na docência em 

sala de aula? 

Sim  Não  

9,6% 91,4% 

Período atual em 2012.1 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 9º Não 

identificou 

25,8% 9,6% 6,4% 3,2% 3,2% 25,8% 19,3% 6,4% 12.9% 

Distribuição por turnos 

manhã tarde noite não identificou o período 

38,7%  9,6%  38,7% 13% 

Área em que atuam 

docência Setores pedagógicos Bolsistas UFPE atividades técnica / burocrática não identificaram  

 

3,6% 3,6% 19,3% 47,9% 

 

12,9% 

 

Algumas considerações podem ser tecidas a partir dos dados evidenciados, no quadro 

acima, de forma a sinalizarmos características comuns ao grupo relacionando-as com 

pesquisas já publicadas e que envolvem a temática pesquisada. Destacamos os expressivos 

90,3%, ou seja, 28 estudantes que nunca tiveram contato com a docência em sala de aula, o 

que nos sugere ser uma particularidade do grupo masculino em Pedagogia. Principalmente 

tendo em vista que outras pesquisas demonstram que, no curso citado, a grande maioria (dois 

terços, e em geral mulheres), já entra para cursar Pedagogia com uma experiência de 
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magistério anterior (LOUSANO et al., 2010). Ainda os estudos apontam que no caso do 

magistério, ao contrário dos homens, as mulheres tendem a seguir uma rota mais direcionada 

ao acabarem os estudos básicos justificada por uma espécie de vocação, como nos colocam 

Catani, Bueno e Souza (2000).  

As idades dos pesquisados variam entre 17 e 50 anos, sendo a maior frequência 

encontrada no intervalo de 26 e 30 anos. Esse dado também merece uma apreciação. Esta 

frequência é tida como uma idade produtiva em termos de mercado e ao mesmo tempo nos 

chama atenção para uma procura mais tardia pelo magistério por parte dos homens, assim 

como apontam Miranda (2003) e Ferreira (2008).  

Essa observação nos traz um dos primeiros elementos agregados às identidades desses 

estudantes: a conciliação entre o trabalho e o estudo. De acordo com Arroyo (2009), a difícil 

harmonização de emprego-estudo é uma das críticas feitas à identidade do estudante da 

Pedagogia. Para o autor, não bastasse a dificuldade de entrar e se manter num curso superior, 

o fato de trabalhar e estudar faz da faculdade um local de passagem reduzindo as 

possibilidades de trocas, socialização, interação e revela um ranço grave na formação da 

identidade profissional desse professor.  

Talvez, por este motivo, observamos que quase a metade dos sujeitos pesquisados já 

está inserida no mercado de trabalho em áreas técnicas e burocráticas, o que pode evidenciar a 

busca inicial pela estabilidade financeira e a posteriori pela formação acadêmica. Isso também 

pode se refletir pela maior concentração de estudantes que exercem uma atividade 

profissional estarem matriculados no período da noite. 

Um outro elemento a ser observado é que 80,6% dos sujeitos são provenientes do 

ensino público. Esse dado tem sido ratificado por outras pesquisas em educação (GATTI et 

al., 2009; LOUSANO et al., 2010) quando atestam que geralmente os estudantes de 

licenciatura são de escolas públicas e têm sua origem nas classes C e D. Como tais estudantes 

vêm, de acordo com os autores citados, de uma condição financeira desfavorável, encontram 

na docência um meio de chegar ao ensino superior. A explicação para isso, de acordo com 

Arroyo (2009) está no fato do magistério ter se constituído historicamente com origem nas 

camadas populares, sobretudo em se tratando de uma profissão que está ao alcance dessas 

classes. 

Esses primeiros dados sinalizam que, mesmo em se tratando de construção de 

identidade profissional docente no curso de Pedagogia, os elementos particulares que trazem 

contributos na formação identitária variam se levarmos em consideração trajetórias 
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masculinas ou femininas, ou seja, dentro do próprio grupo de referência profissional, há 

fatores que se relacionam de maneiras diferentes na socialização, na inserção cedo ou tarde no 

magistério, nas oportunidades de atuação que vão congregar valores a serem considerados na 

formação identitária profissional. De acordo com Monteiro (2005, p. 275), 

 

no seio de uma mesma profissão é possível encontrar uma grande diversidade de 

fatores e variáveis que sustentem e concorrem para uma heterogeneidade. Podemos 

considerar por exemplo o nível de ensino em que os professores trabalham, o tipo de 

escola pública ou privada, estadual, municipal ou federal, habilitação acadêmica, 

instituição formadora, o tempo de serviço, posição na carreira, disciplina que 

trabalha. Esse, entre tantos indicadores mostram que a profissão docente não pode 

ser encarada numa perspectiva unificadora e homogeneizante. 

 

 

Podemos inferir a partir do raciocínio da autora que no caso da Pedagogia a questão do 

gênero se configura como um indicador e interfere na construção da identidade profissional de 

estudantes homens. Esse aspecto não é privilégio do campo educacional, se repetindo também 

em outras profissões como na medicina, onde Dubar (2005)
6
 cita o exemplo de especialidades 

como a pediatria, tipicamente de cunho feminino, e por isso, considerada de menor status 

dentro da profissão, evidenciando diferenciações identitárias ligadas ao gênero dentro do 

mesmo campo profissional. 

Esses aspectos corroboram com a pertinência do nosso objeto de atenção relativo a 

conhecer elementos presentes em processos de construção da identidade profissional docente 

de estudantes do sexo masculino no contexto do curso de Pedagogia. E isto ratifica os eixos 

definidos que passamos a dar a conhecer em termos do teor dos dados encontrados. 

 

                                                 
6
 O autor cita Hughes para falar de hierarquias dentro da profissão. Usa o termo médicas galinhas para nomear 

as pediatras por tratarem de cuidados iniciais à criança, o que no campo profissional de saúde seria visto como 

uma especializaqção menor. 
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5 SOBRE ELEMENTOS QUE CONTRIBUEM EM PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE DE ESTUDANTES DO SEXO 

MASCULINO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFPE 

 

Feitas as considerações teóricas e delineado o caminho percorrido trataremos agora de 

expor os achados da pesquisa. Vale relembrar que para o procedimento de análise 

sistematizamos os dados a partir de unidades temáticas tendo por referência a compreensão de 

Bardin (1979) e que foram definidos quatro eixos orientadores da análise em conformidade 

com os objetivos. No que se refere ao primeiro eixo, Motivações para a escolha do curso de 

Pedagogia, consideramos o seu sentido por compreendemos que uma escolha profissional é 

motivada e implica identificações prévias com o curso pretendido. O segundo eixo, 

Expectativas iniciais em relação ao curso de Pedagogia, tem em conta que a identidade 

profissional é projetada, e com isso, as expectativas em torno do curso tomam proporções 

dentro da dinâmica da construção da identidade profissional, bem como as opiniões dos 

grupos de convívio. No que diz respeito ao terceiro eixo, Sobre elementos que 

influenciaram na construção identitária profissional docente durante o curso, temos em 

conta que a identidade profissional foi sendo configurada durante a graduação a partir da 

identidade individual em consonância com elementos oportunizados pelo curso para formação 

identitária profissional. E, por fim, o quarto eixo, Opção pela docência como área de 

atuação resultante de processos identitários com e no curso de Pedagogia, para além de se 

justificar no âmbito do sentido dos eixos anteriores, permitiu tanto identificar contributos 

como indiciar elementos que oportunizaram a (re)afirmação ou não da docência como área de 

atuação profissional. 

 

5.1 Motivações para a escolha do curso de Pedagogia 

 

Considerando que este trabalho tem como um dos suportes a compreensão de que 

construção da identidade profissional resulta e sofre influência de aspectos vividos antes do 

ingresso no campo de trabalho, questionamos os sujeitos sobre motivações e expectativas que 

os levaram a escolher o curso de Pedagogia. Esse eixo congrega elementos mobilizadores 

para escolha do Curso de forma a identificar elementos de uma identificação anterior com a 

docência. 
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Nesse sentido, a pertinência de identificar esses elementos encontra-se na própria 

concepção de identidade profissional adotada neste trabalho, em termos de ser uma 

“construção que perpassa a vida profissional, desde a etapa da escolha da profissão, passando 

pela formação inicial e pelos diferentes espaços institucionais onde se desenvolve a profissão, 

o que lhe confere a dimensão no tempo e no espaço” (PAPI, 2005, p. 51). 

As respostas apresentadas possibilitaram uma aproximação com processos de 

identificação oriundos de motivações e expectativas que mobilizaram sujeitos a escolher o 

curso de Pedagogia, podendo indiciar ou não rupturas com um campo tido como 

essencialmente feminino, ou seja, possibilitando uma aproximação com identificações que 

podem partir de interesses momentâneos (re)configurados ou não no processo de constituição 

das identidades profissionais, tendo por base valores histórico-sociais oriundos de suas 

interações individuais e grupais. 

Nesse sentido, para dar conta da análise dos dados, optamos por dividir os sujeitos em 

dois grupos. Do total dos 31 pesquisados, 10 sujeitos compuseram o Grupo 1 (G1) e 21 

sujeitos o Grupo 2 (G2). O primeiro grupo composto pelos sujeitos cuja escolha por 

Pedagogia foi primeira opção de curso superior e o outro grupo por sujeitos cuja opção por 

Pedagogia foi secundária. Isto porque, conforme já mencionado, acreditamos que uma escolha 

profissional congrega motivações e expectativas reveladoras de identificações. E, no caso, 

esses dois grupos permitiriam uma aproximação de processos de identificação, tendo em 

conta que é de supor uma maior identificação com a docência daqueles que compõem o 

primeiro grupo e possíveis ressignificações daqueles que compõem o segundo grupo. 

E, a fim de preservarmos a identidade dos pesquisados e facilitar nossas análises, os 

sujeitos foram codificados na seguinte ordem de 01 a 31, exemplo: estudante 1 (E1), 

estudante 2 (E2) e assim sucessivamente até o estudante 31 (E31), acrescido do grupo de 

pertença, exemplo E8G2, estudante 8 pertencente ao Grupo 2. 

Tal organização, para além de possibilitar indicar uma prévia identificação com a 

docência na EI e nas séries iniciais do EF, oportunizou identificar outros interesses e 

motivações conforme podemos observar no Quadro 5.  
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Quadro 5 - Motivações para a escolha do curso de Pedagogia 

 

Motivações Grupo 1 Grupo 2 Total 

Influência de amigos e familiares 20% 33,3% 29%  

Possibilidade de trabalhar em outras áreas 20% 33,3% 29% 

Baixa concorrência e número de vagas 20% 28,5 25,7% 

Já fez magistério 20% 9,5% 9,7%  

Fazer mestrado e doutorado 10% - 3,1%  

Influenciar pessoas 10%  3,1%  

Por ser um curso noturno - 4,7% 3,1%  

Por já atuar em Coordenação Escolar - 4,5% 3,1% 

Aprofundar conhecimentos - 4,5 3,1% 

 

No contexto das motivações acima relacionadas podemos observar que os quatro 

primeiro aspectos são comuns aos dois grupos. São eles: influência de amigos/familiares, 

possibilidade de trabalhar em outras áreas, baixa concorrência/número de vagas, ter 

cursado o magistério.  

Relacionando esses aspectos com o referencial sobre construção identitária 

profissional trazido por Dubar (2005), observamos uma influência do grupo de socialização 

formado pela família e por amigos, indicando que a escolha dos sujeitos considerados teve 

uma estreita relação com grupos de referência, o que evidencia uma construção identitária 

profissional ligada aos aspectos biográficos e relacionais. Neste sentido, as respostas 

apresentadas ratificam a influência que o olhar do outro exerce nas construções identitárias.  

 

E8G2 -... influência da família, minha tia trabalha na área. 

 

E14G2 - há pessoas de minha família que já fizeram o curso aqui na 

UFPE. 

 

E29G2 - Eu sou filho de um casal de professores. Sempre vivi no 

universo da educação. Penso que isso tenha me influenciado. 

  

Os depoimentos acima trazem reminiscências das identidades sociais herdadas da 

geração anterior e que se traduzem nas primeiras noções advindas das relações com os grupos 

no qual estamos inseridos, revelando uma identidade conferida (DUBAR, 2005). Neste caso, 

o fato de terem contato com professores dentro do seio familiar contribuiu na escolha da 

profissão. Contudo, essas categorizações “influenciam necessariamente no processo de 
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construção das identidades para si. Mas elas não as determinam mecanicamente nem as fixam 

de uma vez por todas” (DUBAR, 2005, p. 145). De acordo com Erickson (1998), tais 

identidades foram formadas a partir de esteios advindos de gerações anteriores, mas que por 

sua vez também passaram por processos de transformações e recontextualizações. 

Sendo assim, não apenas a família, mas outras instâncias foram explicitadas como 

motivadoras da escolha por Pedagogia e se referem aos processos e às construções vindas de 

nossas socializações durante a vida escolar e do contato com novos grupos de maneira 

compartilhada. Essas identidades tipificadas por Dubar (2005) como virtuais (escolares) ou 

possíveis (profissionais) também foram notadas nas respostas dos estudantes, como 

observamos nos depoimentos abaixo: 

 

E20G2 -- Por influência de uma amiga prestei vestibular pra pedagogia... 

G2E28 - Amigos de pré-vestibular que passaram no curso me 

influenciaram... 

 
 

Essas respostas congregam elementos que confirmam que a identificação inicial com o 

curso relaciona-se a trajetórias vivenciadas pelos sujeitos. Essas experiências interferem na 

escolha profissional, estando ligadas ao grupo de referência primário (família e amigos) sob a 

forma de identidades e identificações herdadas ou compartilhadas. 

Cabe destaque também o fato do próprio ambiente de trabalho e suas relações 

exercerem influências sobre as identidades, como revela o ocorrido com o sujeito E9G1 

evidenciando que no próprio labor a identidade profissional pode sofrer processos de 

aproximação ou de distanciamentos.  

 

E9G1 -- Não tinha nenhuma expectativa de ingressar no curso de 

Pedagogia, foi a partir quando comecei a trabalhar numa escola na área 

administrativa e orientação de uma pessoa da família me senti estimulado 

a fazer opção por esta graduação. 

 

As análises dos depoimentos traduzem a ideia de que a identidade profissional não é 

estática e adquire a todo o momento elementos de aproximação e de afastamento, conforme o 

grau de identificação dos sujeitos, de suas projeções.  

Outro fator apontado como motivador para a escolha por Pedagogia pauta-se na 

amplitude do curso. Entenda-se por amplitude no âmbito desta pesquisa a possibilidade de 

atuar em áreas empresariais ligadas aos recursos humanos. Neste caso, a identificação é com o 

leque de possibilidades de atuação em outras áreas confirmando a não explicitação de uma 
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motivação que revele identificação com a docência nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

A motivação se afirma na expectativa da oportunidade de atuar em ambiente não formal de 

ensino, em ambientes não escolares como empresas e hospitais, ou apenas ter um curso 

superior como meio de ingresso na esfera pública, através de concurso – conforme revelam os 

depoimentos abaixo: 

 

E6G2 - Pela grande chance de ingressar em ambientes que não sejam o 

escolar. 

 

G2E13 -  De me especializar na área de RH. 

 

G2-E17 - Pois tenho a opção de trabalhar em RH. 

 

 

Essa motivação poderia ser explicada pelo fato da maioria dos sujeitos considerados já 

atuar em áreas técnico-burocráticas. Um curso que oportunize um crescimento profissional 

provavelmente lhes daria maior competitividade e pode justificar a identificação com um 

suposto leque de possibilidades do curso Pedagogia na atuação em empresas. 

Essa identificação evidencia um fenômeno comum na atualidade, no sentido de revelar 

outras demandas a serem consideradas na escolha do curso profissional. De acordo com 

Guimarães (2006, p. 156), “a centralidade do trabalho para os jovens não advêm 

dominantemente do seu significado ético […] o sentido do trabalho seria antes o de uma 

demanda a satisfazer que o de um valor a cultivar […]”. 

Nesse caso, os depoimentos trazem que a opção de 29% dos estudantes foi pela 

amplitude de curso de Pedagogia e aponta para um distanciamento da docência como campo 

identitário, inclusive, nem sempre ficando claro qual o campo de proximidade, a exemplo da 

questão do concurso público.  

 

E9G2 - Antes de ingressar no curso superior não tinha orientação de qual 

curso escolher. O desejo era passar em qualquer graduação da área de 

humanas e conseguir trabalho. 

 

E26G1 - Ingressar numa profissão de nível superior e aumentar o meu 

leque de oportunidades, inclusive de concursos públicos. 

 

Essa indefinição identitária com o campo de atuação fica patente quando observada a 

frequência relativa ao aspecto baixa concorrência/número de vagas citado por 25,7% como 

motivador para escolha do curso de Pedagogia.  
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E13G2 - escolhi pedagogia pelo fato de ter muitas vagas e pela facilidade 

de ingressar 

 
E25G2 - optei por pedagogia pela quantidade de vagas, não sabia como 

era o curso de pedagogia, foi por acaso. 

 

Mesmo entre aqueles que fizeram este curso sua primeira opção, apesar de 

explicitarem uma relação com a docência, distanciam-se desta como um elemento 

preponderante, conforme mostram as seguintes respostas: 

 

E15G1 - primeiro que a concorrência é menor e também fiz normal 

médio e sempre gostei das disciplinas pedagógicas 

 

E16G1 -- estava em dúvida entre História e Pedagogia. Optei por 

Pedagogia por causa do numero de vagas. 

 

 

É oportuno observar que o sujeito E15G1, que já havia feito o Normal Médio, não 

coloca uma possível identificação com a docência como principal mobilizador da opção pelo 

curso, pelo contrário, destaca como maior determinante a concorrência. 

A identificação com a docência de fato não é no caso dos estudantes homens 

pesquisados o maior motivador para a escolha profissional. Dentro do Grupo 1 convém 

destacar que apenas 20% dos que fizeram Pedagogia como 1ª opção explicitou uma 

identificação inicial com a docência. 

No Grupo 2 dos estudantes que fizeram do curso opção secundária o índice é menor, 

9,5%. Se observarmos a partir do nosso universo formado pelos 31 pesquisados, temos que 

apenas cerca de 9,7% mencionaram uma identificação com a docência que os levou a optar 

pelo curso de Pedagogia. 

 

E1G1 - Sempre quis seguir a carreira de professor, porém ainda não tinha 

me decidido. Pensava em fazer letras, contudo, me matriculei no 

magistério assim que concluí o Ensino Médio. Com isso vi que 

Pedagogia era o meu caminho e então prestei vestibular e fui a provado. 

 

E11G2 - por ter feito 2 anos de magistério e conhecer mais sobre a área. 

 

E31G1 - por já atuar em educação e ter feito magistério (...) a relação 

com o aprender e o ensinar sempre despertou um prazer mais do que 

qualquer outra coisa e a duvida se desfez e escolhi pedagogia certo de ter 

feito a melhor opção. 
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Identificamos que para os estudantes acima, a escolha por Pedagogia coincide com 

experiências anteriores proporcionadas no curso de magistério/Normal Médio, o que pode ter 

propiciado maior identificação com o trabalho docente. Neste caso, temos em consideração 

que a escolha pelo curso de Pedagogia proporciona uma qualificação ao exercício do 

magistério que já vem sendo desenvolvida pelos sujeitos citados. 

E isso corrobora com o que Gatti et al. (2007) indicam em termos de que o curso de 

Pedagogia é visto como uma continuidade de estudos, apesar desta menção ser um caso, 

sobretudo em geral do grupo feminino que fez o magistério. Mas isso também evidencia o que 

esta autora aponta em termos da limitada experiência docente dos homens da pesquisa, 

quando 90,3% nunca estiveram em sala de aula.  

Embora apenas três sujeitos do total de 31 tenham explicitado uma identificação 

inicial com a docência na EI e nas séries iniciais, podemos inferir que os sujeitos do Grupo 2 

tiveram inclinações profissionais em relação à docência, a partir da análise dos cursos que 

foram objeto de vestibulares anteriores.  

 

Quadro 6 – Opção de curso em vestibulares realizados pelos sujeitos do Grupo 2 

 

Letras 14,2% Filosofia 4,5% 

Geografia 9,5% Psicologia 4,5% 

Publicidade 9,5% Direito 4,5% 

Ciências Sociais 9,5% Nutrição 4,5% 

Educação Física 9,5% Contábeis 4,5% 

Química 4,5% História 4,5% 

Engenharia 4,5% Computação 4,5% 

 

Esses dados revelam que os sujeitos do Grupo 2 haviam prestado vestibular 

anteriormente para os cursos relacionados com as Licenciaturas Diversas, podendo 

representar uma aproximação identitária com a docência. Compreendemos que para estes a 

escolha por Pedagogia pode apresentar-se como uma rota alternativa para aqueles que já 

tentaram vestibular para outras licenciaturas. 

Considerando que dentre os pesquisados, apenas 32% fizeram do curso de Pedagogia 

sua primeira escolha profissional, 68% após tentativas em vestibulares anteriores para cursos 

diversos e que, neste contexto, apenas 9,7% dos indivíduos disseram ter uma identificação 

inicial com a docência; podemos afirmar que a escolha do curso no caso dos estudantes 
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homens pesquisados, em sua grande maioria deu-se aleatoriamente, com alguma identificação 

inicial com o campo de trabalho docente e uma minoria explicitou uma identificação com o 

magistério na EI e nas séries iniciais.  

Nesse quadro, podemos afirmar que as motivações que sugerem uma identificação 

inicial surgem não pelo curso em sua finalidade que é a formação para a docência na EI e nas 

séries iniciais, mas por outras possíveis contingências (ter curso superior, trabalhar em 

empresas, ingressar no mercado de trabalho).  

E essa questão é notória quando observamos que cerca de 90,3% dos sujeitos faz 

escolha pelo curso a partir da exclusão de um outro ou por circunstâncias alheias à 

identificação com o trabalho docente na EI e nas séries iniciais. Isso reafirma uma das 

conclusões a que chega a pesquisa de Gatti e Barreto (2009) quando, ao indagarem sobre os 

atrativos da atividade docente no Brasil, pontuam que é possível que a escolha da profissão 

docente se dê por descarte de outras, dada a sua facilidade de acesso e do pouco rigor 

acadêmico.  

Diante do exposto, inferimos que no caso específico da nossa pesquisa um dos 

maiores motivadores para o ingresso no curso, diferentemente de identificação com os 

aspectos profissionais da docência em questão, pauta-se no estímulo de amigos e parentes, no 

não ingresso em outros cursos superiores, no quantitativo de vagas oportunizadas pelo curso 

de Pedagogia-UFPE e na nota mínima exigida pra aprovação em Pedagogia.  

Um outro dado a considerar é o não aparecimento de palavras do tipo jeitinho, gostar 

de crianças como motivação na escolha do curso. Ressaltamos esse aspecto porque de acordo 

com Arce (2001) estas palavras tão comuns dentro dos discursos de profissionais de educação 

infantil, e que corriqueiramente aparecem em estudos sobre o magistério feminino no Brasil, 

em muito contribuem para o desprestígio da profissão, o que no caso deste estudo, pode 

revelar outra compreensão dos sujeitos homens envolvidos na pesquisa sobre o caráter 

profissional da docência na EI e nas séries iniciais.  

Os elementos aqui indicados foram corroborados quando relacionados com as 

expectativas iniciais dos sujeitos para a sua vida acadêmica dentro do curso de Pedagogia – 

cujos dados são objeto de atenção no eixo a seguir. 

 

5.2 Expectativas iniciais em relação ao curso de Pedagogia  
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Partindo do princípio de que o momento da escolha profissional é um período em que 

as expectativas individuais identitárias são externadas, compreendemos que a escolha por esta 

ou aquela profissão traz consigo a responsabilidade com o exercício de uma função em 

particular. Além do que, essa escolha como observamos nos sujeitos da nossa pesquisa, 

muitas vezes está relacionada às identidades herdadas e partilhadas na trajetória dos 

indivíduos. 

Nesse sentido, consideramos que a opção por prestar vestibular numa área profissional 

decorre de um processo de garimpagem do que, dentro daquela identidade coletiva, tem 

relação com as construções individuais do sujeito. Pois, quando optamos por uma profissão, 

levamos em conta uma série de representações, conceitos, códigos deontológicos que desta 

fazem parte e que serão lastro para a formação identitária profissional do sujeito (DUBAR, 

2005). 

Esse fato nos faz refletir que ao escolher aleatoriamente a profissão, corremos o risco 

de uma não identificação com o arcabouço que a cerca, por isso, acreditamos que as 

identidades do profissional veiculadas em nossa sociedade possam também ter feito parte 

desse processo de escolha. Como na pesquisa foi demonstrado, a opção pelo magistério na EI 

e nas séries iniciais não se configura como motivador para a escolha profissional pelo curso e 

que apenas 9,7% dos sujeitos tiveram contato anterior com a docência, bem como que nas 

respostas dos 90,3% restantes as noções sobre o curso e a sua identidade foram levadas em 

consideração para subsidiar suas escolhas.  

Para além das motivações de amigos e parentes, achamos pertinente saber quais tipos 

de conhecimentos prévios sobre a identidade do curso em termos da formação do profissional 

de magistério os estudantes da pesquisa levaram em consideração nas suas escolhas. Para tal, 

elencamos como pontos de referência profissional o conhecimento da proposta do curso de 

Pedagogia-UFPE, pois compreendemos que esta congrega elementos esclarecedores sobre a 

identidade do profissional que este curso se propõe formar, levando em conta também as 

opiniões do grupo de socialização sobre o magistério, visto que elas influenciam as escolhas 

profissionais e expectativas profissionais individuais projetadas enquanto fatores relevantes na 

análise da formação profissional identitária dos sujeitos considerados. 

Isso porque considerando que o processo de identificação envolve aspectos de 

pertença, aproximações e distanciamentos, o conhecimento prévio da área de atuação, do tipo 

de profissional a ser formado, de representações da profissão na sociedade e nos grupos de 

socialização, pode fornecer elementos sobre noções da identidade profissional docente 
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concebida pelos sujeitos que os levaram a uma aproximação ou a um distanciamento inicial 

com a docência (LIMA; LIMA; RAMOS, 2012), principalmente no sentido de que tais 

informações revelariam aproximações ou distanciamentos com a profissão, antes mesmo do 

ingresso no curso gerando expectativas e projeções que seriam ou não reconfiguradas durante 

o mesmo.  

Dessa maneira, ao termos em conta as expectativas profissionais nutridas antes do 

ingresso, sobretudo os 90,3% que declaram uma não identificação inicial com o magistério 

em questão, teríamos condições de saber se essas expectativas entraram em choque ou 

ganharam novas perspectivas – principalmente no sentido de identificar se o curso 

possibilitou ressignificações e identificações com o trabalho docente. 

Nessa direção, questionamos sobre quais eram as expectativas iniciais dos sujeitos em 

relação ao curso e se conheciam a proposta da UFPE para formação do profissional de 

Pedagogia. A informação sobre esse conhecimento foi necessária por acharmos que a 

proposta pedagógica tem como uma das premissas a explicitação dos objetivos do curso para 

a formação, tendo como núcleo os caminhos a serem percorridos na construção identitária do 

profissional em questão. As respostas a este aspecto encontram-se no quadro abaixo 

apresentado.  

 

Quadro 7 - Sobre conhecimento da proposta do curso de Pedagogia UFPE por parte dos 

sujeitos 

 

 

Conhecimento da 

proposta do curso 

Grupo 1 Grupo 2 Total dos sujeitos 

Sim Não Sim Não Sim Não 

30% 70% 23,8% 70,2% 25,8% 74,2% 

 

Nesse quadro, no universo dos 31 pesquisados, apenas 25,8% disseram conhecer 

previamente a proposta do curso de Pedagogia da UFPE. Os dados acima evidenciam que a 

grande maioria dos sujeitos entrou no curso sem saber de fato o profissional que se destinava 

formar. Os resultados apontam que para aqueles que disseram desconhecer a proposta do 

curso há, de acordo com as respostas, um choque entre suas aspirações identitárias individuais 

e a proposta de formação para o exercício da docência.  

 

E6G2 -  pensei que o curso focasse também pedagogia empresarial 
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E19G2 - minha expectativa era que teria varias matérias que não fosse 

voltada para área escolar, mas vi que 99% da grade curricular é pra ser 

professor…(sic) 

 

E13G2 - conhecia muito pouco, não sabia que o curso se voltava mais 

para a docência. 

 

Observamos que esses sujeitos denotam uma insatisfação ao compararem suas 

expectativas profissionais iniciais e a realidade do curso, sobretudo, quando nutriam a ideia de 

trabalhar em áreas, que não a docência, e se depararam com um currículo que privilegiava 

justamente as disciplinas do magistério. 

O contrário pode ser notado nas respostas dos estudantes que disseram conhecer a 

proposta. Observamos que os anseios individuais estão mais coerentes com o propósito de 

formação esboçando expectativas relacionadas à educação e ao exercício da docência. 

Independente da pretensão de exercer ou não o magistério, esses sujeitos se mostraram com 

expectativas mais voltadas à formação mais ampla contida na proposta do curso de 

Pedagogia. 

 

E14G2 - queria ter no curso uma visão mais ampla sobre a educação em 

geral e das formas de aprendizagem diferenciadas 

 

E20G2 - estudar pra ser professor de criança ou coordenador escolar. 

 

E23G1 - me realizar profissionalmente enquanto educador.  

 

 

Essas respostas indicam que para aqueles que já tinham conhecimento sobre a 

proposta do curso antes do ingresso na universidade, houve menos estranhamento em relação 

à identidade profissional que o curso se destina a formar. Suas expectativas iniciais se 

alinham, pelo menos em parte, a uma identificação com a formação profissional para 

docência, o que pode favorecer possíveis reconfigurações identitárias no decorrer da 

graduação que possam fazer do magistério área de atuação. 

Em contrapartida, entre os que desconheciam a proposta observamos um 

estranhamento podendo suscitar afastamentos para atuação em áreas afins ou até mesmo o 

abandono do curso. Tais fatores poderiam explicar por exemplo o elevado índice de evasão de 

estudantes do sexo masculino no curso de Pedagogia, na relação entrada conclusão do curso, 

conforme dados do mapeamento objeto do Quadro 8 a seguir apresentado. 
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Quadro 8 - Índice de evasão do curso de Pedagogia UFPE relativa a estudantes do sexo 

masculino 

Ano de ingresso no 

curso de Pedagogia 

- UFPE 

Ingressaram no 

curso de Pedagogia 

da UFPE - campus 

Recife 

Concluíram o curso 

o curso de 

Pedagogia da UFPE 

- campus Recife 

Índice de evasão 

aproximado 

2000 37 5 86,8% 

2001 48 16 66,6% 

2002 41 10 75,6% 

2003 29 14 51,7% 

2004 40 19 77,5% 

2005 29 14 51,7% 

2006 38 10 73,6% 

2007.1 10 5 50% 
Fonte: Núcleo de Tecnologia e Informação da UFPE (NTI) e Secretaria da Coordenação do Curso de Pedagogia-

UFPE.  

 

Esse mapeamento indica que do total dos ingressantes no curso de Pedagogia, no 

período considerado, na relação com o número de vagas ofertadas anualmente (250), o 

quantitativo de estudantes do sexo masculino foi inferior a 20% e a evasão maior que 50% do 

quantitativo de ingressantes homens por ano considerado. 

Dando prosseguimento na questão do desconhecimento da proposta do curso, também 

encontramos depoimentos que indiciaram que alguns estudantes se distanciam do projeto de 

formação para a docência tentando adequar conteúdos a lacunas que o curso inicialmente 

pretendido deixou, como no caso do depoimento do sujeito G2-E11 que havia tentado 

vestibular anteriormente para Psicologia. 

 
E11G2 - a minha expectativa é que o curso me proporcione um maior 

conhecimento do campo da psicologia (psicopedagogia). 

 

Tal dado nos aponta, considerando também o Quadro 8, para a questão que 67,7% dos 

sujeitos entraram em Pedagogia como readequação profissional, bem como que haviam 

tentado outras licenciaturas. E esse depoimento dá a entender que embora dentro do curso 

esse estudante possa permanecer sem identificação com a docência e pode buscar uma 

adequação entre sua escolha profissional original e aquilo que o curso pode oferecer.  
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Esse aspecto nos reporta à noção de identidade líquida de Bauman (2001), em que o 

indivíduo tenta adaptar-se ao meio em questão a partir de seus interesses internos e as 

condições externas. Esse dado sugere uma possível resistência por parte desse estudante que 

tende a fazer com que os conteúdos do curso sofram ressignificações, inclusive no sentido de 

distanciamento da docência.  

Assim sendo, embora o curso tenha como proposta formar para o magistério, isso 

passa a não fazer sentido para o sujeito que foca outros elementos de pertença da profissão de 

fato pretendida. E isto possivelmente bloqueia aqueles elementos que poderiam contribuir na 

formação de uma identidade profissional docente.  

Outro elemento que também poderia influenciar nas identificações dos sujeitos da 

pesquisa com a profissão é a maneira com que esta é ressaltada dentro da sociedade. Por este 

motivo, a forma como o grupo de socialização dos estudantes percebia a docência foi 

considerada em nosso levantamento de dados – por considerarmos que esse aspecto influencia 

na escolha e, consequentemente, na construção da identidade profissional docente. E as 

respostas a esse aspecto encontram-se no Quadro 9 abaixo apresentado, relativo ao fato de 

terem sentido preconceito, o tipo e de quem partia o preconceito. 

 

 

Quadro 9 - Sobre preconceito sentido pelos sujeitos em relação a sua escolha pelo curso 

de Pedagogia 

SOBRE SE SENTIRAM PRECONCEITO  

SIM NÃO 

G- 1 G-2 

 

Universo total 

 

G-1 G-2 

 

Universo total 

 

80% 71,5% 74,8% 20% 28,5% 25,2% 

SOBRE TIPOS DE PRECONCEITOS 

Por ser uma profissão de mulheres 22,5% 

Em relação ao status/valorização financeira 22,5% 

Não relação entre o curso e a atividade atual 19,3% 

DE QUEM PARTIA O PRECONCEITO 

Amigos 34,7% 

Não especificou 30,6% 

Colegas de trabalho 21,7% 
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Parentes 13% 

 

Conforme podemos observar nesse quadro, 74,8% dos pesquisados disseram ter 

sofrido preconceito quanto à escolha do curso. E, entendendo o termo preconceito como algo 

que vai além de sua simples etimologia e que abarca a opinião e a influência legitimadora do 

olhar do outro (amigos, parentes, colegas de trabalho), consideramos que este foi um aspecto 

que influenciou as escolhas de nossos pesquisados – o que confirma os depoimentos abaixo 

apresentados.  

E18G2 - sim, por acharem ser um curso voltado pra mulheres (sic) 

 

E29G2 - sim, amigos principalmente do gênero feminino por acharem ser 

uma profissão pra mulheres.  

 

E30G2 - antes do ingresso, ao contar que optei por pedagogia, senti uma 

certa incompreensão. Ex: “por que pedagogia?”, “ensinar crianças?”. 

 

 

Fica evidente que embora o grupo de referência tenha influenciado na escolha do 

curso, parte também dos sujeitos algumas ressalvas quanto a atuação em sala de aula que 

estão muito ligadas ao senso comum da imagem da docência na EI e nas séries iniciais no 

Brasil. E isto fica mais claro quando identificamos que em torno de 22,5% das indicações dos 

sujeitos sobre seu grupo de referência apontam para o senso comum de conceber o exercício 

da docência na EI e nas séries iniciais com uma identidade referenciada no universo da 

mulher, como já demonstrado exaustivamente em pesquisas realizadas por Almeida (1998), 

Lopes (1998) e Cerisara (2002). 

Chamamos também a atenção para os 22,5% que indicaram que o aspecto financeiro 

da profissão, bem como o status dentro da sociedade, fazem do magistério uma perspectiva 

profissional desvalorizada, conforme depoimentos abaixo: 

 

E2G2 - Alguns amigos, mas por não ser do sexo masculino em um curso 

majoritariamente feminino, e sim pelo status do curso/ profissão.  

 

E4G2 - … apenas alguns comentários do tipo “isso dá dinheiro?” 

 

E13G1 - sim, por parte de amigos e outros pelo fato de ser um curso 

tradicionalmente feminino e que não traz muita rentabilidade financeira 

 

E9G2 - logo após meu ingresso um colega disse que o professor é 

desvalorizado. 
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Isso ratifica porque mesmo estimulados na escolha do curso não há incentivo para a 

docência como área de atuação profissional, revelando preconceito por parte dos grupos de 

referência não só pelo fato do magistério nas séries iniciais ainda ser considerado um metier 

feminino, mas também relacionando-o com a desvalorização financeira. 

E como seres sociais e em constante processo de identificação, a opinião do grupo de 

referência tem um peso nas escolhas. Ao identificar-se pelo olhar do outro, essas opiniões 

colocam os sujeitos na dependência da aprovação de seus pares, no caso dos estudantes em 

questão, isso evidenciaria um distanciamento do magistério e uma aproximação de áreas tidas 

como mais rentáveis e distintas socialmente no âmbito das empresas.  

Por se tratarem de homens que em sua maioria já exercem uma atividade profissional 

distinta da área educacional, consideramos que o estranhamento por parte de colegas de 

trabalho influencia também para um distanciamento da ocupação base que o curso oferece. 

Inclusive os sujeitos já teriam supostamente uma identidade profissional formada e ligada a 

área de atuação técnica, o que pra muitos seria incompatível com a docência.  

 

G2-E5 - em alguns momentos, mas só pelo fato de técnico refrigerista e 

que eu estaria em área totalmente diferente 

 

G2-E6 - sim, como eu trabalho na área técnica sempre me perguntavam o 

que tinha haver pedagogia e refrigeração 

 

Porém esses depoimentos também são reveladores de possibilidades de 

reconfigurações identitárias, ao termos em conta que, apesar de os sujeitos terem uma 

definição profissional, encontram-se num curso aparentemente sem relação com esta 

definição que pode indicar o desencadeamento de uma nova identidade profissional. 

Em síntese, esse eixo teve como finalidade tratar das expectativas dos sujeitos sobre o 

curso na sua relação com a docência. Como foi exposto, a maioria dos estudantes escolheu 

Pedagogia sem identificar-se com a docência. Por este motivo, bem mais do que apenas 

observar as expectativas iniciais de atuação profissional, buscamos compreender no que estas 

escolhas tinham relação com a noção de identidade docente incorporada pelos sujeitos, a 

partir de seus núcleos de convivência e de informações obtidas durante a escolha do curso. 

Verificamos que aspectos que envolvem as imagens do profissional de sala de aula, 

veiculadas pela sociedade, envolvendo desvalorização financeira e o senso comum de 

profissão feminina possivelmente influenciaram para a não identificação inicial com o 

magistério objeto do curso de Pedagogia. 
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Ainda é de ressaltar a importância de aspectos ligados ao conhecimento da proposta 

pedagógica do curso como reveladores de estranhamento ou não, que podem ter contribuir na 

formação identitária para a docência.  

Realçamos também que o grupo de convivência ao mesmo tempo em que desponta 

como maior incentivador para o ingresso da maioria dos sujeitos no curso, contraditoriamente, 

é o que menos incentiva a atuação profissional em sala de aula.  

Agora, considerando que a graduação, em termos de momento de formação 

profissional, é um período rico de construções e conhecimentos dos aspectos mais profundos 

acerca da profissão, passaremos ao eixo que trata mais especificamente das possibilidades 

encontradas de ter havido aproximações ou afastamentos entre as identidades individuais e 

coletivas propiciando a construção da identidade profissional docente dos sujeitos, durante o 

curso. 

 

5.3 Sobre elementos que influenciaram na construção identitária profissional docente 

durante o curso 

 

No âmbito da compreensão de que a dinâmica da construção da identitária profissional 

docente congrega um contínuo de aproximações e distanciamentos, nos dois primeiros eixos 

buscamos trazer elementos da identidade inicial dos sujeitos, através das motivações para 

escolha e expectativas em relação ao curso, na relação com grupos de convivência do núcleo 

social. 

Nesse momento, tendo em conta o caráter formativo profissional do curso de 

Pedagogia, explicitaremos nesse eixo elementos presentes na construção da identidade 

profissional docente durante o curso dos sujeitos considerados – congregando elementos que 

revelam a intencionalidade do curso de propiciar a construção identitária docente dos sujeitos. 

No caso, temos em conta que, em tese, o período da graduação em Pedagogia 

oportunizaria aos pesquisados uma série de interações, reflexões, tomadas de posição, 

conhecimento do campo de trabalho profissional docente, etc. – na suposição de que este 

curso seria uma intervenção direta na possibilidade do estudante de maneira individual e 

coletiva ver-se e perceber-se docente. Principalmente por acreditarmos que a relação com os 

colegas de classe, com os formadores, os grupos de interesse e de identificação propicia 

elementos que podem ser considerados pertinentes no processo de formação identitária que 

faz ou não do magistério a escolha profissional. 
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O levantamento de dados no âmbito do período de formação ganha importância neste 

estudo por compreendermos que este período “não se trata de unicamente conhecer a 

realidade para se atuar nela, mas de compreender e viver essa realidade, empenhando-se em 

assumir um posicionamento ativo e valorizando as práticas oportunizadas” (PAPI, 2005, p. 

129). 

Por este motivo, a influência exercida pelo curso na construção da identidade 

profissional docente também foi um dado objetivado na pesquisa. Nesse âmbito, foi 

perguntado que influências esses estudantes atribuíam à graduação em tal construção 

identitária – notadamente na intenção de levantar dados que possibilitassem uma aproximação 

com elementos presentes em processos de construção da identidade profissional docente dos 

sujeitos, tanto no sentido de ratificação da escolha por aqueles que indicavam uma 

identificação inicial com docência como possíveis ressignificações por parte daqueles que a 

princípio não apresentavam uma identificação com esta profissão.  

As respostas apresentadas foram agrupadas segundo a similitude de sentidos e, tendo 

em conta o que Bardin (1979) afirma sobre a importância de considerar omissões, também 

foram agrupadas as respostas em branco. Os sentidos considerados, seguindo a ordem de 

frequência, estão congregados nos seguintes aspectos: interações humanas propiciadas pelo 

curso, formada por respostas que envolviam a dinâmica das relações na faculdade como 

relevantes ao processo de construção identitária; os que não responderam, que podem não ter 

entendido a questão ou mesmo ainda não compreendem esse processo; os que atribuem a 

formação identitária à apreensão de técnicas, embora atrelem a identidade à questão de 

apreensão de conteúdos, visualizam o aspecto profissional do professor da EI e das séries 

iniciais; e os que explicitam que não houve ressignificação. O quadro abaixo nos dá um 

panorama dessas respostas. 

 

Quadro 10 - Sobre elementos que influenciaram na formação da identidade profissional 

docente durante o curso de Pedagogia 
 G-1 

 

G- 2 

 

Em relação ao universo 

total dos pesquisados 

Entendimento 

das relações 

humanas do 

ato educativo 

Reflexões sobre o ato 

educativo 

30% 19% 25,8% 

Relação e Posturas do 

professor 

- 19% 12,9% 

Debates sobre a educação e 30% 19% 19,3% 
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a sociedade em sala de aula 

Aprendizagem de Técnicas de Ensino  - 9,6% 6,5% 

Responderam que não ressignificam  20% - 6,5% 

Não Responderam 20% 33,4% 29% 

Como pode ser observado nesse quadro, grande parte dos pesquisados aponta como 

contributo do curso no processo de construção de sua identidade profissional docente o 

entendimento das relações humanas que decorrem da compreensão do ato educativo (25,8%), 

no exemplo de seus mestres (12,9%) ou no contato com textos e debates que permitam a 

reflexão humanizada do ensino (19,3%).  

Para os sujeitos cujas respostas encontram-se nesses aspectos, o curso possibilita uma 

compreensão crítica da sociedade e de suas relações permitindo um entendimento maior do 

próprio ser humano, e, sobretudo, do ato educativo que corrobora na construção de uma 

identidade docente humanizada. 

 

E5G2 - estamos em plena formação e acredito que a instituição nos leva a 

aprender bastante na questão de trabalhar com o ser humano. 

 

E8G2 - percebo no meu comportamento e pensamento, sou mais crítico, 

democrático, pensante, senhor de si mesmo. 

 

E26G1 - entendimento do ser humano, superação de muitos conceitos e 

preconceitos. 

 

E27g2 - aprendemos que a docência deve ser ministrada de maneira que 

ocorre uma construção do conhecimento, onde os alunos participarão 

ativamente do processo de aprendizagem. 

 

 

Observamos nessas afirmações que o entendimento das relações humanas a partir da 

esfera educacional desponta como um aproximador com a profissão docente. Podemos inferir, 

considerando o que Arroyo (2009) denomina de humana docência, um indício de 

reconhecimento que esta profissão é acima de tudo uma profissão relacional, reflexiva e de 

trocas interativas, inclusive ratificando a compreensão de Tardif e Lessard (2005) de que a 

docência é uma profissão de relações humanas. Isso também se reflete quando é feita 

referência à relação com os formadores. 

 

E14G2 - minha formação identitária se dá no contato com textos teóricos 

que refletiram sobre o processo de ensino-aprendizagem e com a própria 

experiência de professores e colegas de turma 
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E22G1 - a faculdade e principalmente os professores influenciam sim na 

formação como docente, nos debates em sala de aula, nos filmes e 

documentários mostrando a realidade nas escolas nas escolas publicas e 

que pode ser mudado. 

 

 

Essa menção aos formadores demonstra que influenciam diretamente sob o ponto de 

vista da identificação e diferenciação. Esse olhar sobre formas de exercício da docência 

promove reflexões no que tange às posturas profissionais que se quer incorporar ou refutar na 

construção das suas identidades profissionais, reiterando a identidade como um processo 

dialético. Pois enxergar-se na postura profissional do outro promove a identificação ou não 

desses estudantes enquanto futuros professores. Sobre as posturas dos formadores na sua 

relação com a cultura identitária docente, Papi (2005, p. 123) afirma que  

 

devido à sua força sobre a natureza do exercício profissional, salienta-se o 

importante papel que desempenham os formadores nesse processo, uma vez que sua 

atuação é intencional e suas atitudes, valores, concepções, modos de atuar podem ser 

apreendidos pelos alunos em formação, que tenderão a incorporá-los e reproduzi-los. 

 

 

Cabe ressaltar, no que tange à influência dos formadores em relação aos estudantes, 

que cada sujeito emite juízo de valor que parte de um ato de reflexão e análise. A simples 

incorporação e reprodução não cabem quando consideramos estes estudantes como atores 

ativos no processos de construção identitária profissional. Nesse sentido, os depoimentos 

abaixo colocam que os estudantes não incorporam ou reproduzem passivamente os exemplos 

profissionais observados nos formadores. 

 

E19G2 - a faculdade é a melhor porta para a formação acadêmica, porém alguns 

professores têm que saber que nós alunos também temos nossos limites de estudo, 

pois tem uns que exageram em alguns pontos. 

 

E21G2 - apenas influencias com relação a posturas na sala de aula e no ambiente de 

trabalho, poucos professores conhecem a postura correta. 

 

E31G1 - certamente a universidade fez muito refletir muito sobre minha postura 

enquanto educador, sobretudo em tentar não ser contraditório na tênue relação entre 

teoria e prática, como a maior parte dos docentes do curso. 

 

E1G1 - todas as influências possíveis. Todavia, penso que a influencia se da não 

somente nas salas de aula, mas em outros espaços constituintes da faculdade. Eu, por 

exemplo, faço parte de um grupo de estudos, pesquisa por conta própria assuntos de 

meu interesse. 

 

 

Embora não fique claro quais seriam esses limites ou a postura correta nos 

depoimentos acima, fica evidenciado que a identidade se faz pela aproximação como, 

também, pela diferenciação de práticas. Por este motivo, ressaltamos que no caso desses 
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sujeitos, a compreensão de suas construções identitárias ultrapassa a aquisição dos conteúdos 

ministrados em termos de se situarem nas próprias relações interpessoais com os professores - 

configurando uma prática de união e troca de experiências que valoriza o espírito de grupo de 

pertença, enquanto categoria profissional e o trabalho em equipe, embora as trocas com 

colegas de cursos foram pouco citadas. 

Essa questão do limitado reconhecimento da construção de identidades profissionais a 

partir das convivências com seu grupo, pouco nos informa sobre o que é apontado por 

Pimenta (1997, p. 07) quando afirma que a construção da identidade profissional docente 

 

[..] se constrói a partir da significação social da profissão [...] constrói-se 

também, pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor confere à 

atividade docente de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 

representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que 

tem em sua vida: o ser professor. Assim, como a partir de sua rede de 

relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos, e em outros 

agrupamentos. 

 
 

Porém a limitada referência a trocas entre os colegas de graduação pode revelar um 

processo de inserção no que Brzezinsk (2002) aponta como uma cultura profissional tida 

como autônoma e isolada. E esta atitude revela um contrassenso nos depoimentos dos 

estudantes que embora reconheçam a docência como uma profissão de relações e estabeleçam 

uma ligação muito íntima e pessoal com o ato educativo humanizado, não citam os próprios 

colegas como elemento formativo de sua identidade profissional.  

Os dados recolhidos também forneceram uma porcentagem significativa de 29% dos 

estudantes que não responderam a pergunta o que nos faz pensar que eles não compreenderam 

a pergunta ou talvez não tenham compreendido a dinâmica identitária em razão de estarem 

nos primeiros períodos do curso.  

 

E16G1-ainda nada... 

E20G2-sou 1º período 

 

Já 6,5% explicitam que não conseguem visualizar as influências do período formativo 

no processo de construção da identidade profissional docente, como mostra o depoimento 

abaixo: 

E3G1 - nenhuma, a faculdade não esta preparada para minha formação. 

 

Também destacamos o aspecto que relaciona a formação da identidade ao acúmulo de 

conteúdos. Notadamente com uma preocupação com o conteúdo ministrado distanciado da 
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prática, inclusive não citando nenhum elemento relacionado a vivências particulares ou 

experiências.  

E7G2 - tudo, porque é da universidade que vem todos os conhecimentos, as 

teorias para que eu possa colocar em prática. 

E13G2 - posso dizer que muitas vezes são influencias negativas, pois muitas 

vezes não é mostrado o uso da teoria na prática. 

 

E30G2 - por ser uma universidade o curso de Pedagogia tem um referencial 

de outras faculdades particulares não. 
 

 

Observamos que para esses sujeitos a formação identitária tem como determinante a 

obtenção de técnicas e conteúdos de ensino, o que nos faz inferir que, para eles, a construção 

identitária profissional está amparada na obtenção de aspectos teóricos a serem transmitidos. 

Esses sujeitos não relacionam suas reflexões cotidianas à construção da identidade 

profissional docente. Desta forma, não se colocam em posição ativa no processo de 

construção identitária, distanciando-se da visão de Nóvoa (1997) que compreende o 

magistério como uma profissão com um corpo instrumental, mas sobretudo que leva a uma 

construção identitária nas reconfigurações destes conteúdos com a vivência relacional do 

professor, ou seja, a identidade profissional como algo dinâmico que transcende o construto 

instrumental e técnico obtido na faculdade e nos cursos de aperfeiçoamento, pois  

 

a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou 

de técnicas) mas sim, através de um trabalho de refletividade critica sobre as 

praticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. 

(NÓVOA, 1997, p. 25). 

 

Na mesma linha de raciocínio, Arroyo (2009, p. 54) compreende que o magistério não 

está contido apenas nos conteúdos, na didática ou currículos, “o ofício de mestre, de pedagogo 

vai encontrando o seu lugar social na constatação de que somente aprendemos a ser humanos 

em uma trama complexa de relacionamentos com outros seres humanos”. Assim, docência 

enquanto profissão de identidade formativa e socializadora consiste num contínuo de trocas 

de experiências, sendo este um elemento a ser levado em conta na construção identitária dos 

que estão em formação na graduação. 

Apesar daqueles depoimentos privilegiarem os conteúdos como foco da construção 

identitária, desvinculado do aspecto relacional, podem sugerir uma possível mudança na 

maneira com que a identidade do profissional do magistério é vista no senso comum. No 

sentido de ultrapassar a visão ligada a jeitinho com crianças, afetividade, dom, pois ao 
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levarem em conta o currículo e os conteúdos reconhecem que a identidade profissional 

docente está também atrelada a conhecimentos acadêmicos que possibilitam o exercício do 

magistério. 

Esse possível reconhecimento do aspecto instrumental pode revelar uma ruptura com a 

maneira de perceber a formação docente, sobretudo para as séries iniciais. Como já foi 

exposto anteriormente, o curso de Pedagogia passou por muitas transformações e isto envolve 

também suas representações dentro do campo profissional como um curso feminino voltado 

para cuidados essenciais à criança, sob aspectos maternais e de vocação nada profissionais. 

No contexto das respostas ficou claro que durante a graduação mesmo aqueles que não 

se identificavam com a docência acabaram refletindo sobre ela. Ao estarem envolvidos com 

os aspectos teóricos, práticos e relacionais que envolvem o magistério puderam relacionar 

suas posturas identitárias com aproximações e distanciamentos da identidade profissional. Ao 

valorizarem, mesmo com limitada explicitação, a convivência em grupo veem-se diretamente 

como um coletivo, com objetivos comuns, disciplinas, professores e ao debater sobre tais 

assuntos se oportunizam criticar, elogiar, incorporar e desmistificar o senso comum sobre o 

magistério.  

Nessa direção, o estudado vivenciado em sala oportuniza reflexões, mobilização dos 

saberes, afirmação identitária e configurações do papel do professor. Esse processo revela a 

ativa percepção do contexto profissional bem como que favorece ou não o sentimento de 

pertença a determinado grupo, através das possíveis identificações com o cotidiano do 

trabalho. 

Acreditamos que os sujeitos reconhecem elementos dentro do curso que propiciaram a 

reflexão sobre a identidade docente. Diante disso, cabe saber se essas experiências 

provocaram algum tipo de ressignificação das ideias iniciais sobre a docência e resultaram na 

reconfiguração no processo de construção da identidade profissional docente dos sujeitos na 

sua relação com a opção pelo magistério como campo de atuação. 

 

5.4 Opção pela docência como área de atuação resultante de processos identitários com e 

no curso de Pedagogia 

 

Considerando os dados anteriormente explicitados observamos que a maioria dos 

sujeitos não escolheu o curso de Pedagogia como primeira opção e isto nos fez interpretar 

como uma não identificação com a docência na EI e nas séries iniciais, principalmente por 
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nutrirem uma expectativa de trabalhar fora da sala de aula – inclusive até por parte de alguns 

que escolheram esse curso como primeira opção.  

Porém, tendo em conta a dinâmica da construção das identidades, resolvemos verificar 

se no decorrer da graduação o contato a partir de uma convivência mais de perto com a 

docência, seus conteúdos e as relações estabelecidas com o campo profissional, para além de 

propiciar reflexões, possibilitou ressignificações e consequente reconfiguração identitária. 

Isso porque, na medida em que se interage dentro do curso, existe a possibilidade de 

alteração da visão e da escolha da área de atuação profissional, ou seja, seguindo a linha 

teórica adotada nesse trabalho de que “as identidades são pois, pontos de apego temporários 

às posições de sujeito” (SILVA, 2000, p. 112) acreditamos que os estudantes podem ter 

revisado conceitos iniciais que podem ter influenciado em processos identitários com a 

docência na EI e nas séries iniciais. 

Nesse sentido, esse último eixo de pesquisa traz uma análise de aspectos considerados 

de maior proximidade com a construção da identidade profissional docente dos estudantes em 

questão, de maneira a identificarmos elementos que possibilitaram fazer da docência na EI e 

nas séries iniciais campo de atuação profissional.  

Por essa razão o eixo em pauta tem como ponto de atenção a expectativa do após 

vivência na realidade da graduação, no sentido de identificar alguma ressignificação que 

promovesse a configuração identitária profissional docente – em termos de ratificar ou tornar 

o magistério a área de atuação profissional. Para isso houve questionamentos tanto sobre 

expectativas dos sujeitos relativas à atuação pós curso como sobre a reescolha de Pedagogia 

como curso. 

Para análise desse eixo consideramos as respostas às questões de pertinência na sua 

relação com os eixos anteriores, principalmente tendo em conta quem fez Pedagogia sem ter 

como horizonte à atuação docente - no sentido de identificar se houve algum tipo de 

ressignificação no processo de construção identitária docente. 

As identidades profissionais projetadas pelos estudantes trouxeram elementos que nos 

permitem dizer que apenas 16,1% do universo total pesquisado fizeram da docência sua 

escolha profissional, sendo 20% do total do G1 e 14,2% do G2. 

 

Quadro 11 - Sobre indicação de opção por área de atuação profissional 

 

DOCÊNCIA NA EI e SÉRIES INICIAIS 

G1 - 20% G2 - 14,2% Universo total - 16,1% 
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ÁREAS DISTINTAS DA DOCÊNCIA NA EI E SÉRIES INICIAIS 

G1- 80% G2 - 85,8% Universo total - 83,9% 

 

Nesse caso, a grande maioria dos sujeitos (83,9%), inclusive congregando quem fez 

Pedagogia como primeira opção, embora num curso de formação de docente para atuar na EI 

e nas séries iniciais não reconfigurou a decisão de atuar em outras áreas distintas deste 

magistério. E isto confirma o que Gatti (2000, p. 59) explicita em relação ao fato de que “a 

escolha pela opção magistério e a realização de licenciaturas nem sempre se constitui em 

escolha pela carreira docente. Grande porcentagem dos que fazem esses cursos não pretende 

exercer a profissão”. 

Ao tomarmos por base o grupo pesquisado composto de 31 estudantes, observamos 

que apenas 16,1%, ou seja, cinco sujeitos disseram querer a docência como área de atuação. E 

na busca pela identificação de elementos que fizeram da docência a área de atuação 

profissional, a proposta é verificar nos depoimentos desses sujeitos processos identitários que 

contribuíram para a escolha da profissão. Por este motivo, não levamos em consideração nesta 

análise pontual os que querem se tornar mestres ou doutores, pois embora desejem atuar como 

professores eles fogem ao objetivo da pesquisa.  

O quadro a seguir traz o perfil, bem como as respostas dos cinco sujeitos que fizeram a 

opção por atuar no magistério na EI e nas séries iniciais.  
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Quadro 12 - Perfil dos sujeitos que optaram pela atuação na docência na EI e nas séries iniciais 
Sujei

to 

Idade 

Escola 

Ocupação Vestibular 

anterior 

Por que 

Pedagogia? 

Fez 

magistério 

Conhecia a 

proposta 

do curso 

Sofreu 

preconceito na 

escolha 

Expectativas 

antes 

Elementos suscitados na construção da 

Id. Docente 

Expectativas depois 

G1-

E1 

29 anos 

Publica 

Bolsista UFPE Não Fez magistério e 

queria ser 

professor 

Sim Não Não Pensava que o 

curso só formava 

pra sala de aula 

todas as influencias possíveis. Todavia, 

penso que a influencia se da não somente 

nas salas de aula, mas em outros espaços 
constituintes da faculdade.  

Sempre quis ser professor esta sem 

duvida é a melhor das profissões. 

Sou muito feliz pela construção 
identitária que o curso me 

proporciona. 

G2-

E10 

36 anos 

Pública 

Dá aulas 

particulares 
Computação 

Influência de 

amigos 
Não Não 

Sim, de amigos 

e parentes por 

ser um curso 
feminino 

Nenhuma 

 “posso dizer que exercerei a docência 

com uma visão critica da realidade social 
e política em que o sistema de ensino 

brasileiro esta contextualizado" 

 

Ser professor  

G1-
E16 

17 anos 
Pública 

Dava “aulas” 

em escola 
bíblica 

dominical 

Não 
Número de 
vagas 

Não Sim 

Sim, sobre as 

condições 
financeiras da 

profissão 

Trabalhar com 
crianças 

“aprender que a docência é mais do que 
ensinar e aprender”” 

Trabalhar com crianças 

G2-
E23 

39 anos 

Particul

ar 

Professor Ed 
Física 

Educação 
Física 

Por gostar de 

assuntos 
relacionados a 

educação 

Não Não  
Sim, colegas de 
trabalho 

Se realizar 

enquanto 

educador 

“maior influência na reflexão da minha 
práxis” 

Pedagogia, é minha vocação, onde 

me realizo enquanto sujeito do 

processo de ensino/aprendizagem 

G2-

E27 

26 anos 
Particul

ar 

Operador de 
Telemar 

queting 

Educação 

Física 

Por ser um curso 

noturno 
Não Não Não 

Atuar em áreas 

diversas 

oportunizadas 
pelo curso 

aprendemos que a docência deve ser 
ministrada de maneira que ocorre uma 

construção do conhecimento, onde os 

alunos participarão ativamente do 
processo de aprendizagem  

 

Ser professor 
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Ao analisarmos as respostas e o perfil dos cinco sujeitos que optaram pela docência 

como área de atuação, podemos traçar algumas considerações. Inicialmente apontar para a 

questão da construção identitária como um processo de (re)afirmações ou não de 

identificação, conforme podemos observar que do total do G1, embora tendo Pedagogia como 

1ª opção, apenas dois dentre os dez sujeitos explicitaram uma identificação com a docência 

como área de atuação profissional. 

Já a experiência com atividades de ensino-aprendizagem pode influenciar na escolha 

pela carreira docente. Isto se torna evidente quando para os sujeitos E1G1, E10G2, E16G1, 

E23G2 que explicitaram contato anterior com o ensino, seja como professor ou com estágio 

de docência durante o Normal Médio, o que pode indicar que essas experiências 

desencadearam um possível processo identificatório com a docência na EI e nas séries iniciais 

que foi ratificado na graduação. 

Podemos afirmar que aqueles sujeitos que explicitaram a opção pela docência, aqui 

considerada como área de atuação, indicam uma identificação com o magistério anterior à 

entrada no curso. Isso quer dizer que no caso desses sujeitos, o curso apenas possibilitou uma 

confirmação com algo que possivelmente já estava pré-definido como propósito profissional. 

Inclusive, embora não tendo nenhuma experiência declarada com a docência, observamos que 

o sujeito E27G2 havia tentado vestibular anteriormente para licenciatura em Educação Física 

o que pode também indicar uma possível identificação com o magistério anterior a entrada no 

curso, que pode ter influenciado na decisão de atuar na docência em questão.  

Essa ideia de que experiências anteriores em sala de aula podem contribuir para a 

opção profissional docente encontra respaldo, entre outros, nos estudos de Miranda (2003), 

Ferreira (2008) e Sayão (2005). Inclusive, em perfis encontrados por Sayão (2005), foi 

possível identificar que todos que optaram pelo exercício da docência haviam feito o 

magistério antes da entrada no curso de Pedagogia, o que pode apontar para processos 

identificatórios anteriores que apenas ganharam maior expressão no contexto da 

profissionalização.  

Nesse caso, consideramos que essa relação anterior com a profissão oportuniza trazer 

elementos que, na dinâmica identitária que ocorre na formação proporcionada pelo curso de 

Pedagogia, viabilizam possíveis ressignificações e reafirmação do magistério como área de 

atuação profissional. 

No que diz respeito aos elementos constitutivos de processos identitários durante a 

graduação, os dados apontam que esta construção transcende os aspectos afetivos e foca 
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aspectos profissionais num propósito de qualificação para o exercício docente. Tal assertiva 

tem como suporte as respostas apresentadas quando indicam uma visão profissional da 

docência distanciando-se do senso comum que aponta para a ideia de maternagem do 

magistério na EI e nas séries iniciais. 

Isso revela que apesar de fazerem um curso aparentemente relacionado à feminilidade, 

focam elementos que possam diferenciá-los ao mesmo tempo afirmá-los como profissionais 

capazes ao exercício do magistério. Esta característica identitária é típica do docente 

masculino que atua na EI e nas séries iniciais, quando esses dão um tom ao magistério 

masculino ao refutarem elementos tidos como maternais, assumindo uma postura mais 

profissional como salientam Sayão (2005), Cardoso (2007), Ferreira (2008).  

Esse diferencial masculino é apontado por Sayão (2005) ao analisar a visão de 

diretores, colegas e pais acerca da desenvoltura profissional de homens em Educação Infantil. 

Esta autora aponta que os homens são vistos como profissionais diferenciados e que 

conseguem romper com aspectos tidos como femininos indispensáveis ao magistério. São 

reconhecidos por sua seriedade, foco e profissionalismo sendo muitas vezes classificados 

como mais competentes do que as mulheres. 

Contudo, conforme Nóvoa (1992, p. 16), a docência envolvendo homens em sala de 

aula apresenta conflitos que adquirem contornos mais complexos ratificando que a identidade 

profissional docente é “um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de 

maneiras de ser e de estar na profissão”. A esse respeito Ferreira (2008, p. 126) afirma que 

 

diferente das mulheres que geralmente têm a permissão social para 

abraçar os alunos,colocá-los no colo, fazer mais ou menos ou até de 

modo idêntico com eles o que faz com os filhos,os homens procuram não 

seguir esse caminho. 

 

E isso é confirmado nos depoimentos dos sujeitos considerados 

 

E31G1 - na época de estágio, vivi uma situação bastante constrangedora 

com a diretora de uma escola em que eu atuava. Ela veio conversar 

comigo insinuando que eu estava desvirtuando a educação sexual dos 

alunos pelo simples fato de eu beijar o rosto não só das meninas mas 

também dos meninos numa atitude de saudação, um gesto natural pra 

mim, sobretudo por se tratar de crianças entre 04 e 06 anos. 

   
E10G2 - Durante as PPS fomos aceitos com certo olhar de desconfiança, 

já ouvi comentários de que homens não merecem confiança, suspeita de 

pedofilia. 
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Essa ordem de acontecimento contribui para que homens que atuam na EI e nas séries 

iniciais precisem provar sua capacidade profissional e romper com a desconfiança inicial de 

pais, diretores e colegas de profissão buscando um exercício profissional mais racionalizado. 

No entanto, no contexto da complexa transição do senso comum que considera a 

docência na EI e nas séries iniciais relacionada à afetividade e à feminilidade para a 

compreensão desta docência como uma profissão, observamos depoimentos que ratificam o 

senso comum ao explicitar vontade de trabalhar com crianças (E16G1) e o termo vocação 

(E23G2) até então não contemplados nos depoimentos – revelando que embora busquem se 

afastar a todo o momento da ideia veiculada, também sofrem sua influência.  

Um outro ponto que mereceu nossa a atenção, embora os sujeitos do universo 

pesquisado não explicitem pretensão de atuar na área de Educação Física na EI e nas séries 

iniciais, foi o fato do curso de Educação Física aparecer em dois momentos nos questionários 

daqueles que optaram pela docência. A identificação dessa área atrelada ao trabalho na EI e 

nas séries iniciais foi notada na pesquisa de Cardoso (2007). 

Isso porque esse autor afirma que a disciplina se relaciona como atividade privilegiada 

de professores homens na EI, tanto porque se consolida como fuga das salas de aulas como 

também na consolidação deste espaço como masculino. 

 

os professores homens fogem da alfabetização. Há uma preferência dos 

homens em assumir as aulas de educação física ou de gestão da educação, 

espaços notadamente ainda demarcados para as vivências de suas 

masculinidades (CARDOSO, 2007, p. 14). 

 

 

Diante do exposto, podemos afirmar que os elementos presentes no processo de 

construção da identidade profissional docente dos cinco sujeitos considerados, em termos de 

fazer da docência área de atuação profissional, foram: relações e trocas estabelecidas durante 

a graduação, experiência anterior no magistério e compreensão do caráter profissional da 

docência – implicando em processos de construção identitária mais ligada aos aspectos 

técnicos e metodológicos. 

Os dados da pesquisa ainda ratificam estudos que apontam que a escolha pelo curso de 

Pedagogia nem sempre revela uma opção pela docência na EI e nas séries iniciais, mas sim 

pelo campo de possibilidades que este curso anuncia. Neste caso, apesar da maioria dos 31 

estudantes pesquisados não optarem por esta docência, necessariamente não significa um 

afastamento da área educacional. Observamos que a porcentagem daqueles que optaram por 

exercer atividades administrativas dentro da escola é expressiva, sendo de 38,7% do universo 
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considerado, bem como também é expressiva a questão de atuar na docência em outros níveis 

de ensino (16,1%), conforme podemos observar no quadro abaixo apresentado. 

 

Quadro 13 - Sobre especificação da indicação de opção por área de atuação profissional 
Docência nas séries iniciais 

G1- 20% G2- 14,2% % em relação ao universo total-16,1% 

Área pedagógica, não a docência (Gestão, administração, coordenação escolar) 

G1- 50% G2 - 33,3% % em relação ao universo total- 38,7% 

Ensino superior (Mestrado e doutorado) 

G1- 20% G2 - 14,2% % em relação ao universo total-16,1% 

Ambiente não escolar (Prestar concurso) 

G1- 10% G2 – 9,5% % em relação ao universo total-6,3 

Recursos Humanos 

G1– 0% G2 – 4,7% % em relação ao universo total-3,2% 

Prestar novo vestibular para outro curso 

G1– 0% G2 - 9,5% % em relação ao universo total- 6,4% 

 

Esses dados podem indicar que o curso trouxe elementos que permitiram aos sujeitos 

uma identificação com a atividade educacional e docente, mas que não foi ressignificado para 

o magistério na EI e nas séries iniciais. Nesse caso a identificação desses sujeitos, na sua 

maioria em conformidade com a intenção inicial, esteve atrelada à amplitude do curso e não à 

especificidade do curso na sua relação com a docência.  

 

E10G2 - sim, o curso é bastante amplo, nos mostra uma realidade que 

dantes não tínhamos conhecimento. 

 

E8G2 - sim, os conteúdos e praticas em sala e extra-sala me fizeram 

crescer também como pessoa. Podemos aplicar em qualquer função, 

trabalho o que apreendemos no curso.  

 

 

Essa interpretação encontra respaldo em depoimentos de sujeitos que se encontram no 

percentual de 38,7% do universo da pesquisa que quer atuar na área pedagógica e 

administrativa escolar, mas não como professores.  

 

E6G2 - pretendo atuar como pedagogo em espaços escolares na área de 

gestão, coordenação. 

G2E11 - conseguir atuar em áreas que foquem o campo administrativo, 

de gestão etc. 
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E24G1 - ser um bom gestor, ou coordenador escolar ou pedagogo 

empresarial. 

 

A evidência de que a opção pelo curso tem a ver com uma identificação com a área de 

coordenação e gestão escolar confirma o resultado de algumas pesquisas que ao relacionarem 

homens e docência concluem que estes preferem cargos administrativos na instituição escolar. 

Inclusive, em artigo publicado sobre estudo realizado com professores homens das séries 

iniciais, da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte-MG, Cardoso (2007, p. 11) ressalta 

que esta escolha é mais comum do que se imagina, ao afirmar que 

 

o discurso da diferenciação do trabalho docente de homens e de mulheres 

inclui ou exclui materialmente professores e professoras em suas carreiras 

pela escola. Parece que há maiores oportunidades aos homens para que 

eles abandonem a sala de aula a fim de ocupar cargos de administração, 

séries iniciais EFa, ou aqueles mais próximos a um padrão social de 

masculinidade, no caso, o ensino de educação física. Ficou claro, durante 

a pesquisa, que mesmo que alguns homens tenham trabalhado como 

professores do primeiro ciclo por um determinado período, a mudança de 

cargo ou a ascensão a um novo cargo foi um rápido processo em suas 

carreiras. 

 

 

Confirmando a observação de Cardoso (2007), no que diz respeito a uma contradição 

diante de uma não identificação do magistério como uma profissão estritamente feminina, 

encontramos a evidência do que este autor aponta como uma das marcas da atuação do 

homem professor que é trabalhar por um curto período em salas das séries iniciais e migrar 

para outros cargos dentro da escola, conforme podemos observar no depoimento abaixo 

apresentado. 

 

E27 G1 - pretendo trabalhar como professor inicialmente, mas pensando 

também em outras áreas correlatas ou não. 

 

Essa opção por cargos administrativos deixa nítido que ainda há uma resistência dos 

próprios homens em assumir a sala de aula na EI e nas séries iniciais. Este dado permite 

afirmar que os processos de construção identitária profissional docente no âmbito da EI e nas 

séries iniciais ainda sofre influência do senso comum desse magistério ligado ao universo 

feminino. Isso é tratado por Abreu (2003) em um estudo realizado com professores do curso 

Normal no Piauí sobre os fatores que dificultam a escolha do profissional homem para 

trabalhar com crianças – cujo resultado aponta para a opção por mulheres, independente da 
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qualificação profissional do professor homem, conforme depoimento de uma diretora sujeito 

da pesquisa em tela:  

um dos nossos critérios para admissão de professores é não contratar 

homens para trabalhar com crianças. Do ensino infantil até a 5ª série só 

admitimos mulheres e de preferência que sejam mães, porque é consenso 

entre nós (direção e coordenação) de que o homem não tem jeito para 

lidar com as crianças, não tem a mesma afetividade da mulher, 

observados nas relações entre professor(a) e aluno(a) (ABREU, 2002, p. 

14). 

 

 

Tal depoimento congrega elementos que permitem compreender o percentual de 

sujeitos da nossa pesquisa relativo à opção por cargos administrativos. Inclusive isso ratifica a 

forma com que as relações de trabalho e a identidade profissional coletiva projetam os perfis. 

Neste caso específico, a maneira com que o campo educacional convenciona a figura 

feminina ser padrão para a EI e as séries iniciais provavelmente influencia na não opção dos 

homens por este magistério. 

O fator gênero também aparece como um dos motivos de abandono do magistério por 

parte de homens brasileiros. Numa pesquisa comparativa realizada por Rabelo (2010), que 

levou em consideração as motivações para a escolha da docência na EI e nas séries iniciais 

por parte de homens no Rio de Janeiro e Aveiro-Portugal, foi identificado que 

 

no RJ-BR, os três maiores motivos para o desejo de abandono são a baixa 

remuneração (31%), seguida do anseio por novas oportunidades 

profissionais (24%) – que muitas vezes está relacionado com a 

remuneração – e a desilusão profissional (16%). Outro dado importante é 

o fato de o professor das séries iniciais do sexo masculino ser “malvisto” 

aparecer como uma das motivações de desejo de abandono (mesmo que 

não seja como uma das principais) no RJ-BR e não em AV-PT. 

(RABELO, 2010, p. 279) 

 

Essa ordem de acontecimento não é algo que dependa exclusivamente da vontade do 

sujeito, pois a construção identitária ocorre em meio a tensões e conflitos permeados também 

pelo ideário presente no mercado, ou seja, conforme Dubar (2005, p. 148) “hoje em dia, é na 

confrontação com o mercado de trabalho que, certamente, se situa a implicação identitária 

mais importantes dos indivíduos da geração da crise”. 

O raciocínio de Dubar (2005), associado às pesquisas elencadas e aos dados 

apresentados, dá margem ao entendimento da identificação dos sujeitos com alguns aspectos 

da educação a ponto de querer trabalhar na área, mas sem configurar a docência como opção 

profissional. 
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No caso da maioria dos sujeitos aqui considerados, a opção foi pela atuação na área 

educacional em cargos que seriam supostamente mais condizentes com uma identidade 

masculina padrão veiculada. Daí, possivelmente termos um índice tão baixo de sujeitos que 

optaram pelo magistério em ambos os grupos, num total de 16,1% dos sujeitos. 

E isto confirma o destaque dos sujeitos relativo a compreensão do curso como 

promovedor de reflexões sobre relações humanas, oportunizando crescimento e atuação 

profissional em áreas diversas, inclusive para concursos – indiciando uma influência do 

mercado de trabalho, em termos de uma busca por estabilidade financeira, na configuração 

identitária dos sujeitos pesquisados, conforme os depoimentos abaixo explicitados. 

 
E9G2 - a expectativa é de prosseguir na vida profissional, no entanto,já 

estou realizando alguns concursos públicos durante o decorrer do curso 

 

E13G2 - tentar passar em um concurso de pedagogia sem ser em escolar 

 

E22G1 - atuar na área de gestão como já foi citado, mas tenho interesse 

também de usar o curso para fazer concurso na área de pedagogia para 

atuar nos órgãos públicos. 
 

Inclusive é de supor que, para além de outras questões, a influência do mercado 

também leve ao desejo de continuar na docência mas em outro nível de ensino 

 

E2G2 - Seguir carreira acadêmica 

 

E7G2 - fazer o mestrado para ingressar na área de pedagogia 

 

E12G1 - Fazer mestrado e me livrar das séries iniciais do Ensino 

Fundamental 

 

E18G2 - pretendo fazer mestrado e doutorado 

 

 

Diante desse quadro fica patente uma identificação dos sujeitos com uma expectativa 

profissional do curso que não se identifica com a docência na EI e nas séries iniciais, 

principalmente quando um percentual expressivo de 74,2% dos sujeitos reafirmou que em 

nova oportunidade de vestibular fariam novamente a opção pelo curso de Pedagogia. 

 

 

E22G1 - mesmo gostando de informática e de tecnologia da informação, 

faria o curso de pedagogia pelo leque de oportunidades como já falado 

antes, pois vai me dar mais opção pra fazer concursos, e também de atuar 

na área empresarial, que seria uma segunda opção e que tenho 

experiência com RH e depto pessoal. 
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E31G1 - Se existisse um curso de pedagogia 2 suprindo todas as facetas 

da grade do curso existente, certamente eu o faria pois gosto muito do 

curso… 

 

Quadro 14 - Sobre reescolha do curso de Pedagogia em novo vestibular 

 

Fariam Pedagogia novamente 

GRUPO 1 GRUPO 2 Universo total 

Sim não Sim não Sim não 

90% 10% 66,7% 33,3% 74,2% 25,8% 

 

 

Nesse caso, os dados confirmam que houve mais uma identificação com a amplitude 

do curso do que necessariamente com a docência. E, apesar da ocorrência de uma ratificação 

de identificação com a docência por parte de alguns sujeitos, a identificação maior deu-se em 

função de aspectos ligados à valorização dos relacionamentos humanos, pensamento 

autônomo, criticidade, conhecimento amplificado sobre educação e sociedade, explicitamente 

agregados a uma identidade profissional de coordenação e gestão pedagógica mas não a 

identidade docente. 

Diante desse quadro ratificamos que os estudantes considerados sofreram influência 

do que Dubar (2005) e Costa (2007) apontam de implicações do mercado de trabalho, status 

social, reconhecimento do grupo de pertença. Queremos com isso dizer que o processo 

identitário de grande parte desses sujeitos foi tomando corpo dentro de aspectos ligados à 

atuação em áreas onde a identidade profissional está mais ligada ao ideal de masculinidade. 

Mas é de ressaltar que aqueles sujeitos que fizeram opção pela atuação docente na EI e 

nas séries iniciais, indicam processos de construção identitária num contínuo de aproximação 

com o campo profissional que envolveu experiência no magistério, processos relacionais e 

compreensão da docência como profissão, sem evidenciar um ideal de feminilidade ou 

masculinidade – embora tenha ocorrido uma menção à questão de trabalhar com crianças e 

ao termo vocação.  

Ressaltamos que tal quadro, embora sendo recorrente em pesquisas educacionais, não 

é homogêneo. Pesquisa realizada Ferreira (2008) constata que em alguns interiores do país 

ainda é possível observar homens atuando nas séries iniciais com mais facilidade do que nos 

centros urbanos. São exemplos disso as cidades de Coxixola e Soledade, interior da Paraíba, 

onde respectivamente 33% e 46,6% do quadro de professores é formado por homens atuantes 
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em salas de aula multiseriadas. Os homens pesquisados optaram pelo magistério e pelo seu 

exercício deixando muita clara sua identidade com o ofício. 

Embora essa situação configure minoria dentro do quadro docente no país, vale 

ressaltar que existem outras realidades e outras formas de se encarar o magistério masculino. 

Inclusive os dados aqui considerados evidenciam processos de construção identitária 

profissional docente que tanto ratifica a docência como profissão ao indicar o caráter 

formador do curso, como corrobora com estudos que consideram a identidade profissional 

como resultante de uma construção, que engloba processos individuais e coletivos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O desenvolvimento do estudo da construção da identidade docente de estudantes do 

sexo masculino no curso de Pedagogia foi permeado por desafios. O mais expressivo deles 

sem dúvidas pairou na complexidade inerente ao que pretendíamos pesquisar. A identidade 

em si já é um tema muito complexo e que exige do pesquisador uma flexibilidade de 

compreensão na análise de seus resultados de pesquisa. E a identidade relacionada com a 

questão de estudantes homens, em um campo tão tênue como a educação, foi a todo o 

momento o desafio de transitar num campo de construções sociais que atribuem o magistério 

a um profissão essencialmente feminino.  

Nesse sentido, essa pesquisa caminhou todo o tempo sob o fio da navalha
7
 por 

envolver questões histórico culturais que presentes no ideário da profissão docente no país, a 

busca pela identidade do curso de Pedagogia, afirmação profissional docente, mercado de 

trabalho, entre outras. Isto tendo em conta que a construção das identidades profissionais 

estabelece relação com as instituições sociais e particulares, a partir dos processos de 

socialização oportunizados por elas. E, essa dinâmica, dialética e contínua envolve tanto as 

representações da profissão na sociedade e as subjetividades do sujeito, como se aplica aos 

docentes e à relação que eles mantêm enquanto indivíduos e grupo. 

Ao iniciarmos a pesquisa acreditávamos que o que provavelmente motivava a escolha 

profissional pelo curso de Pedagogia era vontade de ser professor. No entanto, vimos pelos 

resultados apresentados que este motivador não é tão relevante, e que está mais pautada em 

uma oportunidade de se ter um curso superior que oportunize o trabalho em áreas 

administrativas e de gestão de pessoal, bem como, concursos públicos. Sendo assim as 

identificações iniciais dos estudantes pesquisados baseiam-se numa perspectiva profissional 

de atuação em locais distintos de sala de aula. E embora ainda exista um preconceito em 

relação ao homem e o magistério, este aspecto não é determinante na escolha pelo curso, e 

sim, na opção de atuação na docência na EI e nas séries iniciais. 

Aliás, dentro dos discursos que versaram sobre os preconceitos sofridos a partir dos 

grupos de convivência, observamos que este esteve mais ligado aos aspectos financeiros do 

profissional docente do que propriamente ao antagonismo sexual, o que pode revelar uma 

mudança no pensamento dos que atuam em educação de se perceberem acima de tudo como 

profissionais, e nesse sentido, não cabendo espaço para determinismos comportamentais. 

                                                 
7
 Essa expressão foi usada por uma das examinadoras durante o Exame de Qualificação. 
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Dentre os motivos considerados na escolha do curso, o grupo de referência ganha 

destaque ratificando a identidade como um processo construtivo que leva em conta a opinião 

do outro e as trajetórias individuais. Isso ratifica que os processos identificatórios começam 

antes mesmo da entrada no curso de formação profissional. Essa identidade de ser ou não 

professor já começa bem antes de seu ingresso no curso superior quando eles buscam 

elementos de familiarização entre o curso e si, gerando expectativas 

Além do que, o curso também é considerado a partir de sua amplitude que oportuniza 

a de atuação em locais distintos de salas de aula. E essa expectativa de atuação em áreas 

diversas é suscitada como relevante tanto na motivação, quanto no exercício da opção 

profissional. Os dados evidenciaram aproximações anteriores que puderam ser reafirmadas ou 

não a partir da graduação. 

Durante o período de formação, os elementos considerados pelos sujeitos com 

contributos no processo de construção identitária profissional docente relacionam-se a 

reflexões, críticas, colocações, tomadas de postura a partir do contato com autores da área e 

das relações estabelecidas com professores que exerceram influência no pensar crítico. E 

essas influências ultrapassam o conteúdo, estando também presentes na observação das 

posturas dos próprios formadores, oportunizando aproximação e distanciamento identitário 

profissional.  

Observamos um sentimento de grupo, de pertença por parte dos estudantes quando 

eles falam de suas relações extra-classe, sejam em grupos de estudos ou no próprio dia a dia, 

no exercício de suas atividades acadêmicas. Embora toda essa gama de valores tenha sido 

elencada de maneira muito satisfatória pelos pesquisados, concluímos que ela não 

oportunizou uma ressignificação no que tange à formação de uma identidade profissional 

voltada para a docência em sala de aula, e sim, para a atuação em cargos administrativos na 

escola, por parte da maioria dos pesquisados. 

Sendo assim, podemos afirmar que no caso desta pesquisa, os pesquisados tiveram 

uma identificação com o curso de Pedagogia em suas possibilidades de atuação em ambientes 

administrativos, evidenciado inclusive pela ratificação na escolha pelo curso em novo 

vestibular, mas não com a docência.  

Apesar da indicação do fator financeiro ser apontado como um dos aspectos que afasta 

o estudante do exercício do magistério, observamos que de forma velada estes procuram 

locais dentro do âmbito educacional que sejam mais condizentes com a forma com que o 

homem é concebido sempre em posição de chefia, comando, organização. Inclusive os 
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discursos trouxeram consigo um ranço cultural atrelado ao magistério como palco feminino. 

Por tais indícios poderíamos também supor que esses estudantes possam em algum momento 

ter suscitado a ideia do magistério como área de atuação, mas ao confrontarem o universo 

profissional, acabam por optar por quadros mais socialmente viáveis.  

Essa questão revela que a preocupação se torna maior porque as práticas exclusivas de 

figuras masculinas em sala de aula tornam-se além de frequentes, vistas como normais ou 

uma consequência natural quando da saída do docente homem que permanecia em trabalho 

com séries iniciais. Nesse caso, revela-se que o próprio sistema educacional corrobora com a 

perpetuação das relações hierárquicas de poder na imagem de um homem que orienta e dirige 

a escola enquanto a mulher permanece no local que é seu por natureza a sala de aula 

(COSTA, 1999). 

Tal questão fica patente diante das respostas dos sujeitos quando inquiridos sobre as 

expectativas após formados, e apenas cinco pesquisados disseram querer atuar na EI e nas 

séries iniciais. Os demais falaram em dar continuidade aos estudos acadêmicos optando por 

mestrado e doutorado ou por atividades administrativas educacionais. Este quadro revela que 

dentro do curso ainda prevalece mesmo que inconscientemente entre os homens, a ideia de 

que outras esferas poderiam ser mais adequadas ao seu trabalho. 

Visto isso, torna-se nítido que os indivíduos em questão não ressignificam os 

conteúdos apreendidos na graduação de forma a se identificarem com a docência nas séries 

iniciais. Esse fato é bem contraditório quando levamos em consideração a última pergunta do 

questionário que versava sobre em uma nova oportunidade de vestibular, se continuariam 

escolhendo o curso de Pedagogia.  

Diante dessas afirmações, e tendo em conta os aspectos incipientes e de apego 

temporário sobre o qual as identidades se inserem, temos em conta que embora num momento 

de muitas rupturas de pensamento, existem aspectos que envolvem o exercício do magistério 

no país que permanecem ainda resistentes à mudança e que encaram a profissão como um 

campo essencialmente feminino e desvalorizado financeiramente.  

Essas tensões são evidenciadas ainda no período de formação em que os estudantes do 

sexo masculino experimentam processos de aproximação e distanciamentos do campo 

profissional. Nesse sentido, a entrada e, sobretudo a permanência de homens no magistério da 

EI e das séries iniciais está marcada por conflitos, estranhamentos, redirecionamentos de rota 

profissional, entre a busca por uma profissionalidade dissociada de aspectos maternais e o 

estereótipo latente no senso comum.  
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Nesse quadro, a pesquisa oportunizou a todo o momento repensar impactos desse 

senso comum na formação da identidade docente por parte dos estudantes que apontaram para 

uma (re)afirmação da identificação com a docência, sugerindo a pertinência de futuros 

trabalhos que se debrucem sobre essas tensões. Principalmente quando se leva em conta que 

os elementos que contribuem em processos de construção da identidade profissional docente, 

dos sujeitos aqui considerados, apontam para um reconhecimento da docência como 

profissão, inclusive ratificando esta como uma profissão de relações e o caráter formador do 

curso de Pedagogia. 

Neste caso, tendo em conta a compreensão de que a identidade profissional docente 

está amparada não apenas na formação profissional e curricular (oriundos das instituições 

formadoras e do currículo adotado) ou das experiências (emergentes da tradição cultural e do 

trabalho cotidiano), mas na incorporação de ambas, torna-se relevante pensar em estudos 

futuros que, no âmbito da dinâmica continuidades descontinuidades, possam vir a aprofundar 

questões em torno de processos que estão a delinear a construção de um novo imaginário 

social do magistério masculino. 
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APÊNDICE 1 

Termo de Consentimento 

 

Meu nome é Maria da Conceição Silva Lima, pós-graduanda em Educação pela Universidade 

Federal de Pernambuco-UFPE e como parte das exigências do curso de mestrado, devo 

desenvolver um trabalho de pesquisa científica nos moldes de uma dissertação. 

Para este trabalho que está sendo orientado pela Profª. Drª Kátia Maria da Cruz Ramos, 

escolhi como tema “Elementos presentes em processos de construção da identidade 

profissional docente de estudantes do sexo masculino do curso de pedagogia da UFPE”. 

O objetivo é saber quais elementos são mobilizados na formação identitária profissional 

desses estudantes e para isso, pretendo aplicar um questionário semi-estruturado no qual serão 

feitas perguntas que dizem respeito às suas vivências particulares e dentro do curso. Você 

pode se recusar a responder qualquer pergunta se julgar conveniente. Ressalto que o seu 

anonimato será garantido em todas as fases do trabalho. 

Qualquer dúvida sobre o procedimento poderá ser esclarecida durante a aplicação deste. Sua 

participação será totalmente voluntária. 

Considerando o que foi explicitado acima: 

 

Eu, ______________________________________________________ aceito participar desse 

estudo, sabendo que esta participação é voluntária. 

 

Assinatura do participante ____________________________________________  

Assinatura do pesquisador_____________________________________________ 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Educação - UFPE 

Fone-2126-8327 
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APÊNDICE 2 

Itens do Questionário 

  

  

Dados gerais 

Nome:  

Idade:  

Terminou Ensino Médio em escola pública ou particular?  

  

Ano em que ingressou no curso de Pedagogia?  

 

Atualmente está em sala de aula? Caso responda sim, especificar há quanto tempo atua e 

especificar qual (ais) turma (as).  

Caso a resposta seja negativa, dizer qual o trabalho ou função exerce.  

  

  

Itens específicos  

 

1. Pedagogia foi sua primeira opção de curso superior? Caso responda não, especifique qual 

era a opção de curso.  

 

2. Por que optou por Pedagogia?  

 

3.Quais as influências que te levaram a escolher este curso? (favor fazer comentário).  

  

4. Qual(ais) as suas expectativas em relação ao curso antes de seu ingresso?  

 

5.Você conhecia a proposta do curso para formação do discente? (favor fazer comentário)  

  

6. Qual(ais) as suas expectativas em relação ao curso depois de formado? (favor fazer 

comentário)  

  

7. Qual(ais) as influências que você atribui a faculdade na sua formação da sua identidade 

como docente? (favor fazer comentário)  

  

8. Sentiu algum tipo de preconceito de alguém (família, amigos, outros) por ter optado pelo 

curso de Pedagogia? (favor fazer comentário) 
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9. Sentiu algum tipo de preconceito ou ouviu piadinhas por ser um homem durante o curso de 

Pedagogia dentro da Faculdade por parte de professores, alunos ou funcionários?  

Caso a resposta seja sim, favor comentar como eram as situações.  

 

10. Qual o seu relacionamento interpessoal na escola onde trabalha ou trabalhou com pais, 

alunos, professores e colegas de trabalho (favor fazer comentário)  

 

11. Sente-se aceito como profissional no meio em que atua ou atuou? (Fazer comentários)  

 

12. Se fosse prestar vestibular novamente hoje, qual seria sua opção? Permaneceria com 

Pedagogia? Justifique. 

 


