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RESUMO 

 

O contexto educacional brasileiro vem sendo marcado nos últimos anos por transformações 

decorrentes de rupturas paradigmáticas que, dentre outros aspectos, apontam para a 

necessidade de reconfiguração identitária profissional docente na direção de superação da 

docência restrita ao domínio do conhecimento disciplinar, de modo especial, dos professores 

que atuam no Ensino Médio (EM). É no âmbito dessa problemática que o presente estudo tem 

por objetivo compreender como professores que atuam no EM vêm (re)construindo a sua 

identidade profissional docente a partir de reconfigurações preconizadas pela Lei nº 9.394/96, 

em termos de continuidades e descontinuidades. Para dar conta deste propósito, o estudo teve 

como aporte teórico a Teoria Sociológica da Identidade de Dubar (1997(a)(b)/ 2006) 

acrescida das contribuições de Gatti (1996), Carrolo (1997), Lopes (2001), Braga (2001), 

Silva (2003), Aguiar (2004), Hall (2005) e Monteiro et al. (2012) no âmbito do entendimento 

de processo identitário profissional e identitário profissional docente;  no que diz respeito ao 

Ensino Médio as contribuições de  Zibas (2005(a),(b)), Kuenzer (2007), Moehlecke (2012); 

no que se refere à profissão docente os contributos de Nóvoa (1987/1991/1992/1995), 

Hargreaves (1998), Veiga (2001/2008/2009), Tardif e Lessard (2008/2011), Vicentini e Lugli 

(2009). O estudo foi realizado no município de Recife, em duas escolas de Ensino Médio da 

Rede Estadual de Pernambuco e contou com a participação de 16 professores do quadro 

efetivo. Por tratar-se de um estudo que envolve pessoas históricas e posicionadas no tempo-

espaço, este trabalho utilizou a abordagem de pesquisa qualitativa em educação, referenciada 

em Bardin (2004), Minayo (1994) e Triviños (1987). Teve como procedimento de coleta de 

dados a aplicação de questionário e realização de entrevista semiestruturada junto aos 

professores que atuam no EM, lecionando componente das áreas de Linguagens, Matemática, 

Humanas e Natureza. Na apreciação dos dados foi utilizada a análise de conteúdo, 

congregando três eixos temáticos: o primeiro diz respeito aos elementos que influenciaram os 

professores pesquisados a optar pela docência e atuação no EM, o segundo trata de elementos 

que vêm influenciando na continuidade na docência no EM, e o terceiro se refere a elementos 

que vêm contribuindo em processo de construção identitária docente de professores que 

atuam no EM. Ao ratificar, por meio do estudo, que os processos que permeiam a sociedade 

contribuem na (re)construção da identidade profissional docente, num movimento cíclico 

dialético entre as maneiras de se viver o trabalho docente, a trajetória socioprofissional e a 

formação inicial e continuada, os achados permitiram identificar que a dinâmica identitária 

profissional docente de professores que atuam no EM se configura hoje de forma mista que se 

estabelece entre continuidades e descontinuidades no enfrentamento de novos paradigmas 

socioeducacionais. O elemento identificação com os jovens foi reconhecido como uma das 

motivações para o exercício da atividade docente no EM e verificou-se uma limitada 

influência da Lei nº 9.394/96 nas reconfigurações identificadas. E no sentido de fomentar 

novos estudos, diante do reconhecimento de uma identificação com o público alvo do EM 

foram apresentadas questões relativas à construção da profissionalidade docente, no quadro 

das especificidades do EM, bem como da formação de professores da Educação Básica 

considerar o terreno, uno e diverso, que caracteriza a profissão docente. 

 

Palavras-Chave: Ensino Médio. Docência no Ensino Médio. Identidade Profissional Docente 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Brazilian educational context has been marked in the last years by transformations 

resulting from paradigmatic ruptures that, among other aspects, point to the need of teaching 

identity reconfigurations towards the overcoming of the very restrict teaching, by the 

disciplinary knowledge domain, mainly the secondary education teachers. It is in the scope of 

this problem that this survey aims to understand how secondary school teachers have been 

rebuilding their teaching professional identity from the reconfigurations recommended by the 

Law No. 9.394/96, in terms of continuities and discontinuities. In order to achieve this 

purpose, this study had theoretical support from the Sociological Identity Theory proposed by 

Dubar (1997(a)(b)/ 2006), with the contributions of Gatti (1996), Carrolo (1997), Lopes 

(2001), Braga (2001), Silva (2003), Aguiar (2004), Hall (2005) and Monteiro et al. (2012), 

concerning the understanding of professional identity and teaching professional identity; of  

Zibas (2005(a),(b)), Kuenzer (2007), Moehlecke (2012), regarded the Secondary Education; 

of Nóvoa (1987/1991/1992/1995), Hargreaves (1998),  Veiga (2001/2008/2009), Tardif and 

Lessard (2008/2011), Vicentini and Lugli (2009) in relation to professional teaching. The 

study was carried out in the city of Recife, in two public schools of Pernambuco State with 16 

permanent teachers of Secondary Education.  As this study involved historical persons 

situated in their space-time, it used the qualitative research approach in education as referred 

in Bardin (2004), Minayo (1994) and Triviños (1987), with the application of a questionnaire 

as one of the procedures. It was also carried out a semi-structured interview with teachers who 

work at secondary school in the fields of Language, Mathematics, Human & Nature Sciences. 

In the assessment of data it was used the content analysis, putting together three main themes: 

the first one is regarded the factors which have influenced the teachers in this survey to opt for 

teaching and working in the second education; the second leads with the elements that have 

influenced their continuity; and the third one refers to elements that have contributed to the 

teaching identity construction process of the teachers who work at High School. The survey 

confirmed that the processes which permeate society contribute to the (re)construction of the 

teaching professional identity, based on a dialectic cyclical movement between the ways of 

facing with the teaching, the socio-professional trajectory and both initial and continuous 

training. The findings allowed verifying that the teaching professional identity dynamics of 

teachers working at secondary schools is currently set in a mixed manner established between 

continuities and discontinuities in the face of new socio-educational paradigms, putting 

emphasis on the identification with young people, as a recognition of something that moves 

the teaching activity at Secondary Education schools. This takes into account the limited 

influence of the Law No. 9.394/96 in the reconfigurations identified. Moreover, in order to 

instigate further studies, in the face of the recognition of an identification with the target 

audience of Secondary Education, some questions related to the construction of the teaching 

professionalism were proposed, within the framework of Secondary Education specifications, 

as well as the Basic Education teachers training, considering the differences that characterize 

the teaching profession. 

 

Key words: Secondary Education. Secondary Education Teaching. Teaching Professional 

identity.  
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1 DO INTERESSE PELA TEMÁTICA AO OBJETO DE PESQUISA 

 

O presente estudo situa-se no campo da formação de professores, especificamente no 

que diz respeito à temática da identidade profissional docente, tendo como foco de atenção a 

docência no Ensino Médio (EM). O interesse por esta temática emana de inquietações 

sentidas em situações vivenciadas na nossa trajetória profissional, ora como professora, ora 

como educadora de apoio, no âmbito da Educação Básica, na Rede Pública de Ensino do 

Estado de Pernambuco. Essas inquietações foram ponto de partida para o delineamento de 

caminhos para tratar da referida temática. 

Nesse sentido, este capítulo tem como propósito dar a conhecer nossas inquietações, 

bem como referências que ratificaram a pertinência de compreender como professores que 

atuam no Ensino Médio vêm (re)construindo a sua identidade profissional docente. Para tanto, 

situamos o interesse pela temática, seguido da questão de partida e dos objetivos propostos e, 

logo depois, o estado do conhecimento sobre a temática. 

 

1.1 Sobre as origens do estudo 

 

O interesse pela temática da identidade profissional docente no âmbito da docência no 

Ensino Médio está no bojo da nossa trajetória de vida profissional, iniciada com o processo de 

formação docente em nível médio (Magistério) e posteriormente com a formação em nível 

superior (Pedagogia). No desencadeamento desse processo formativo, conhecimentos foram 

ressignificados e passamos a compreender o sentido de ser docente numa perspectiva crítica 

transformadora (FREIRE, 1997) – que implicou na apreensão de que o trabalho dos 

professores não reside em transferir conhecimentos, mas criar meios para a construção do 

conhecimento. Ainda vale ressaltar que a experiência formativa na graduação permitiu 

avanços e aprendizagens que intensificaram nossa sede pelo saber, em especial, no que se 

refere à formação docente. 

A atuação profissional na Rede Pública de Ensino da Secretaria do Estado de 

Pernambuco, na qualidade ora como professora, ora como educadora de apoio no âmbito da 

Educação Básica possibilitou o contato com diversas situações educacionais. No contexto 

destas situações inquietava a forma como atuava a maioria dos professores no EM, em termos 

de restringir o seu saber fazer pedagógico ao domínio do conhecimento e preparação para o 

vestibular, pouco atentando para as necessidades e especificidades dos alunos em relação à 

aprendizagem. 
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Ao atuarmos como técnica pedagógica, da Gerência de Políticas do Ensino Médio 

(GPEM) da Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco (SEE-PE), foi possível 

identificar que a referida postura de docente não ocorria somente no ambiente escolar em que 

outrora trabalhava, mas acontecia em outras escolas que ofertam o EM. Entre as conversas 

mantidas com os professores que lecionavam nesta etapa de ensino, observávamos que todos 

possuíam titulação específica referente à área disciplinar de atuação, no que se refere à 

formação docente. No entanto, desconheciam questões pertinentes às especificidades do 

processo de ensino e aprendizagem ou apresentavam uma postura de indiferença quanto a 

essas questões, postura que se repetia em relação às finalidades atuais do EM. 

Diante disso, passamos a buscar um referencial teórico que possibilitasse entender 

melhor as atitudes, os comportamentos e os discursos expressos pelos professores que atuam 

no EM, principalmente, na expectativa tanto de compreender como de poder auxiliar em 

processos de (re)construção da identidade profissional docente dos professores com quem 

atuávamos.  

No âmbito dos estudos que possibilitaram compreender a docência no EM, destacamos 

o de Kuenzer (2007) que aponta para o fato de que a ampliação do EM no Brasil ocorreu à 

margem de uma compreensão criteriosa acerca da especificidade do seu público - jovens e 

adultos - e das condições necessárias para o desenvolvimento do processo educativo e que, 

por conseguinte, se instalou nos espaços ociosos das instituições escolares que atuavam com o 

Ensino Fundamental (EF).  

E também merece destaque o estudo de Haddad (1988, p. 8) que trata da formação dos 

primeiros professores que atuaram no EM, revelando que esses eram profissionais “[...] na 

maioria das vezes, advogados, padres, ex-seminaristas, engenheiros, médicos ou mesmo 

professores primários bem-sucedidos e experientes que distribuem, lecionando as matérias 

mais relacionadas com sua formação e experiência.” 

Esses estudos possibilitaram compreender que a função docente no EM desenvolveu-

se como atividade secundária, notadamente, pelo fato das matérias lecionadas estarem 

relacionadas com a formação e experiência profissional dos que atuavam como docente. Isso 

acabou reforçando a tendência de considerar o domínio do conhecimento específico como 

elemento suficiente para o exercício da docência. 

A própria literatura educacional aponta que, mesmo após a implantação da graduação 

em licenciatura no Brasil, os cursos de formação de professores revelam uma permanência 

histórica centrada no conhecimento específico disciplinar. E tal situação constitui um desafio 
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a superar, na direção de compreender, conforme defendem Tardif e Lessard (2011), que a 

docência se constitui num trabalho de interação humana. 

A despeito da necessidade de superar a visão da docência restrita ao domínio do 

conhecimento disciplinar, a legislação brasileira preconiza que a formação docente envolve as 

dimensões culturais, sociais, políticas e econômicas da educação – em termos do 

conhecimento do desenvolvimento humano, do conhecimento específico e dos processos 

pedagógicos, além do conhecimento advindo da experiência profissional. 

Nesse quadro, tomando por referência Dubar (1997a), quanto à dinâmica inerente ao 

processo de construção da identidade profissional em termos de continuidades e 

descontinuidades, tínhamos em conta que tal superação não é linear nem de ruptura absoluta. 

Não é linear porque a referida reconfiguração, demandada do professor que atua no EM, 

implica num processo onde saberes serão mobilizados, ratificados, construídos e 

reconstruídos pelos docentes a partir do conhecimento de si, dos outros e das interações 

vividas no contexto escolar. 

Tal compreensão ainda teve por base o estudo de Silva (2003), quando considera uma 

profissão enquanto um processo, que se constrói na interação do que o indivíduo pensa e quer 

para si, sofrendo influência do que os outros pensam, desejam e esperam dele como sujeito 

ativo de uma sociedade. 

O contato com essas referências acentuava as inquietações pelo fato de, tanto a postura 

quanto a atuação daqueles professores, revelarem um distanciamento do que se defende 

acerca da docência como uma profissão de relações (TARDIF; LESSARD, 2011), bem como 

pela compreensão das características e finalidades do valor formativo propedêutico do EM – 

principalmente no que se refere ao defendido na LDB nº 9.394/96 no seu Art.35, incisos III e 

IV. Desses incisos, se evidencia, não o acúmulo de informações, mas um movimento dialético 

de ressignificação de conhecimento numa perspectiva de interação/ação do sujeito sobre o 

mundo social. 

Nesse contexto, a curiosidade acerca de processos de reconfiguração identitária do 

professor que atua no EM foi aguçada tendo em conta que a Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) 

demanda deste docente uma nova socialização de saberes, atitudes, valores, negociações e 

normas. Neste sentido, tomamos como ponto de partida desta pesquisa a seguinte questão: 

considerando reconfigurações preconizadas pela Lei nº 9.394/96, no âmbito da compreensão 

de que a identidade profissional é produto-processo de múltiplas relações, que elementos vêm 

contribuindo em processos de construção identitária profissional docente de professores que 

atuam no Ensino Médio em termos de continuidades e descontinuidades? 
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A partir deste questionamento definimos como objetivo geral Compreender como 

professores que atuam no Ensino Médio vêm (re)construindo a sua identidade profissional 

docente a partir de reconfigurações preconizadas pela Lei nº 9.394/96, em termos de 

continuidades e descontinuidades. E formulamos os seguintes objetivos específicos.  

a) Identificar elementos que influenciaram professores que atuam no Ensino Médio a 

escolher e a continuar na profissão docente; 

b) Apreender elementos que vêm contribuindo em processos de construção identitária 

profissional docente de professores que atuam no Ensino Médio, na sua relação com 

reconfigurações preconizadas pela Lei nº 9.394/96. 

Esses objetivos foram ratificados pela pertinência do estudo, a partir do levantamento 

do estado do conhecimento sobre a temática, que é objeto de atenção no item a seguir.  

 

1.2 O estado do conhecimento acerca da temática do objeto da pesquisa 

 

No processo de definição do objeto de estudo desta pesquisa, realizamos um 

levantamento de produções acadêmico-científicas relacionadas à temática da identidade 

profissional docente, tendo como corte temporal o período de 2002 a 2012, e buscando como 

descritores os termos Ensino Médio, Docência e Identidade Profissional Docente. A base de 

dados foram os trabalhos desenvolvidos no Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), estudos disponibilizados na Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e trabalhos publicados nos Anais de 

Reuniões da Associação Nacional de Pesquisa e Pós–Graduação em Educação (ANPEd).  

O corte temporal, período de 2002 a 2012, justifica-se por ser um período de 

consolidação da legislação educacional brasileira específica para o EM, cuja expressão vem 

sendo revelada pelo desencadeamento de debates, em Estados brasileiros, acerca da temática 

do EM. 

A escolha dos descritores ocorreu devido ao fato da pesquisa ter como foco a docência 

no Ensino Médio e ter a identidade profissional docente como categoria privilegiada. 

A opção pelo banco de dados do PPGE-UFPE foi feita por entendermos a importância 

do debate sobre a temática dentro do Programa que fazemos parte. A opção pela BDTD 

justifica-se por possibilitar situar o debate sobre a temática em nível nacional, pelo fato de 

congregar estudos desenvolvidos nos programas de pós-graduação brasileiros credenciados 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). E, por fim, 
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buscamos em Anais de reuniões anuais da ANPEd pela representatividade e reconhecimento 

da qualidade acadêmico-científica das produções apresentadas neste fórum, para acompanhar 

como vem se configurando a temática no âmbito de grupos de trabalhos que discutem sobre a 

relação Ensino Médio, Docência e Identidade Profissional Docente – a saber o Grupo de 

Trabalho – Didática (GT04) e o Grupo de Trabalho – Formação de Professores (GT08).  

Para a análise das produções adotamos os seguintes procedimentos: 

a) Levantamento dos trabalhos a partir de cada descritor, no caso do PPGE e da BDTD, 

colocando o descritor como palavra-chave e posteriormente fazendo a leitura do 

título/resumo do trabalho e, no caso da ANPEd, através da leitura do título/resumo para 

triagem daqueles que tinham relação com os descritores. Em função do interesse em 

identificar estudos que tratassem da relação entre os descritores escolhidos e, atentando 

para a questão de que nem sempre uma palavra-chave dá conta da relação com o objeto de 

atenção, o levantamento das produções do PPGE e estudos disponibilizados na BDTD 

foram realizados da seguinte forma: das pesquisas, selecionamos as que relacionavam o 

descritor Ensino Médio com o descritor docência e ainda com o descritor identidade 

profissional docente. O mesmo foi feito na ordem docência, ensino médio, identidade 

profissional docente. E, por fim, na ordem identidade profissional docente, ensino médio. 

b) Seleção de trabalhos, para leitura do texto completo, que tratassem da Docência no EM e 

tivessem como objeto de atenção a temática da Identidade Profissional Docente. 

c) Localização do texto completo do material selecionado, leitura e fichamento contendo: 

dados de identificação, objeto de estudo, objetivos, referencial de base, campo e sujeitos, 

resultados e contribuições. 

d) Sistematização do estado do conhecimento em termos de justificar a pertinência da 

pesquisa – situando o debate sobre a temática, identificando trabalhos que tivessem 

proximidade com o objeto de pesquisa. 

Iniciamos o levantamento a partir das produções desenvolvidas no PPGE-UFPE, onde 

encontramos um total de 430 títulos, congregando teses e dissertações, dos quais apenas 5 

trabalhos tratam da temática do EM e, destes, apenas 2 tratam da questão da Docência e 1 

que, tratando da formação continuada dos professores da Educação Básica, contempla a 

temática da construção da identidade docente conforme consta no quadro a seguir 

apresentado. 
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Quadro 1 – Trabalhos desenvolvidos no PPGE-UFPE sobre Ensino Médio, Docência e 

Identidade Profissional Docente de 2002 a 2012 
Ano Teses Dissertações 

 EM Docência  Identidade 

Profissional Docente  

EM Docência  Identidade  

Profissional Docente  

Geral  EM Geral  EM Geral  EM Geral  EM 

2002 – – – – – 10 2 – – – 

2003 1 – – – – 34 1 1 – – 

2004 – – – – – 25 9 – – – 

2005 – – – – – 35 1 1 1 – 

2006 6 – – 1 1 37 – – – – 

2007 16 8 – – – 29 3 – – – 

2008 11 7 – – – 38 2 – 1 – 

2009 16 6 – – – 49 3 – – – 

2010 17 2 – – – 45 5 – – – 

2011 16 5 – – – 40 6 – – – 

2012 3 1 – – – 2 2 – – – 

Total  86 29 – 1 1 344 34 2 2 – 

  Fonte: www.bdtd.ufpe.br/tedeSimplificado/tde_busca 
 

Considerando os dados que constam no quadro 1, observamos uma tímida 

representatividade, inclusive, em períodos alternados (2003, 2005 e 2006), de trabalhos que 

tratam da docência no EM. Vale ressaltar que a única tese encontrada que trata da temática da 

identidade profissional docente engloba outros níveis de ensino, além do EM, e refere-se a um 

trabalho que foi revalidado no PPGE-UFPE. O referido quadro demonstra que a temática do 

EM, apesar de representar 20% no universo de 430 trabalhos desenvolvidos no PPGE, a 

temática da Docência e da Identidade Profissional Docente não vem se constituindo em objeto 

de atenção neste Programa. Por sinal, no montante de 63 trabalhos (congregando teses e 

dissertações) que tratam da temática da docência, apenas 2 dissertações têm como foco o EM, 

e no que se refere à temática da identidade profissional docente só foram desenvolvidos no 

PPGE 2 trabalhos e nenhum relacionado com o EM. 

Dentre esses poucos trabalhos que tratam da relação entre os descritores privilegiados, 

a pesquisa de Torres (2003) objetivou analisar a construção dos saberes docentes no Ensino 

Médio e as influências da cultura, tendo como público alvo os professores que atuam no 3º 

ano de duas escolas públicas e de uma escola da rede particular de ensino. Como conclusão, 

esse estudo apontou que é através do trabalho docente que os professores constroem saberes 

mobilizados na prática educativa e na experiência. Constatou, ainda, que o trabalho docente 

sofre pressões internas e externas referente ao cumprimento dos programas que interferem na 

construção da autonomia e do processo identitário. Também verificou a existência de uma 

crise entre o ensino propedêutico e o profissionalizante no interior do cotidiano escolar. 
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A pesquisa de Gomes (2005) buscou investigar o processo de construção do saber 

docente na escola pública do Ensino Médio, focalizando as concepções de ensino e de 

conhecimento. A partir do resultado, constatou a importância do papel do professor na 

concretização da reforma do Ensino Médio, e verificou mudanças no processo de construção 

do saber docente nas diferentes áreas do conhecimento.  

Aguiar (2006) buscou investigar os processos de formação continuada do docente e 

sua repercussão sobre a carreira docente, focando a análise tanto da transformação das 

práticas pedagógicas como da influência da formação na construção da identidade docente. A 

partir do resultado, constatou a importância dada à formação continuada por parte dos 

professores e a influência que esta formação exerce na constituição da identidade docente, 

além de verificar um processo de crise de identidade (reconhecimento de si, reconhecimento 

de si pelo outrem) que permeia o cotidiano dos professores no exercício da docência. 

Essas pesquisas nos auxiliaram na compreensão do processo de construção da 

identidade profissional docente quando, através dos diversos contextos, reafirmam a 

dinamicidade da identidade e a importância dos saberes nesse processo identitário, reiterando 

o que Dubar (2009, p. 13) afirma, em termos de que “[...] não há... identidade sem alteridade. 

As identidades, como as alteridades, variam historicamente dependendo de seu contexto de 

definições.” Em síntese, no que diz respeito ao PPGE, o debate sobre a temática da docência 

no EM, em geral, e a questão da identidade profissional docente, em particular, é praticamente 

inexistente. 

No que diz respeito ao levantamento dos trabalhos disponibilizados na BDTD, 

encontramos 500 produções entre Teses e Dissertações tratando da temática do Ensino Médio. 

No entanto, apenas 6 tratam da docência e dentre elas 1 tem como objeto de atenção a 

identidade profissional docente. Conforme demonstra o gráfico seguinte. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
   Fonte: bdtd.ibict.br  
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No gráfico podemos observar a pouca expressividade da temática da docência e da 

identidade profissional docente no Ensino Médio. É necessário salientar que, no rol das 6 

pesquisas que se relacionam com a categoria Docência, três já estão inseridas no 

levantamento realizado no PPGE-UFPE – a pesquisa de Torres (2003), Aguiar (2006) e 

Gomes (2005). Neste caso, contamos apenas com mais 3 trabalhos.  

A Pesquisa desenvolvida por Vian (2005) tratou da maneira pela qual a identidade 

docente tem se constituído no tempo presente. Este estudo foi de natureza investigativo-

narrativa que teve como objetivo explicitar, a partir dos relatos e considerações dos sujeitos e 

dos grupos as visões e percepções produzidas no processo de construção e reconstrução da 

identidade profissional docente. Essa pesquisa foi realizada com professores que atuam no 

Ensino Médio da Rede pública do Estado de São Paulo e seus informantes foram professores 

das diversas disciplinas que configuram a escola do ponto de vista da escolarização básica. 

A pesquisa de Borges (2008) objetivou compreender a construção da identidade do 

professor que atua no Ensino Médio, em termos de autoconhecimento e conscientização. Para 

tal, explorou as dimensões pessoal, profissional e organizacional de professores que atuam no 

3º ano do Ensino Médio. Ao final foi possível concluir que os professores reconstroem suas 

identidades na articulação entre ações vividas em cada dimensão e o processo de 

autoconhecimento e conscientização. Processo que ocorre simultaneamente às ações 

experienciadas pelos professores e quando este processo ocorre de forma confusa provoca nos 

docentes uma crise de identidade. 

Almeida (2012) teve como objeto desvelar as concepções que estão inseridas nas 

práticas de ensino e nos saberes dos professores das disciplinas que estruturam o currículo do 

Ensino Médio, centrando-se nos saberes da docência e na mobilização destes na prática 

pedagógica. Ao final da pesquisa, a autora concluiu que os professores recorrem aos saberes 

experienciais para resolver as situações-problemas e aos saberes disciplinares, acrescidos da 

análise situacional da realidade dos alunos, para organizar o planejamento. Enfim, constatou 

que os professores vivem em constante crise devido às influências que sofre das exigências da 

sociedade e a manutenção de seus pressupostos. 

Essas produções nos levam a compreender a relevância do entrelaçamento entre 

formação, exercício da docência e o contexto do trabalho para construção da identidade 

profissional docente, visto que esse entrelaçamento implica em situações comunicacionais 

complexas entre acepções do sujeito-ator e o reconhecimento ou não reconhecimento pelos 

outros. 
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Por fim, realizarmos o levantamento dos trabalhos apresentados em reuniões anuais da 

ANPEd, onde encontramos o quantitativo de trabalhos a seguir apresentado no Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Levantamento de trabalhos apresentados em Reuniões Anuais da ANPEd  

temática Docência e Identidade Profissional Docente no Ensino Médio – 2002 a 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Quadro 2 é possível observar que, no conjunto das produções, a temática, tanto da 

docência quanto da identidade profissional docente no EM raramente é estudada. Outro dado 

que chama atenção é a inexistência de produções referente à temática do Ensino Médio nos 

GT’s de referência nos últimos seis anos. 

Nesse levantamento encontramos apenas uma produção no GT04 e duas no GT08 que 

tratam da temática ora evidenciada. Inclusive uma destas últimas produções já foi 

contemplada no levantamento feito dos trabalhos desenvolvidos no PPGE-UFPE, a de Aguiar 

(2006) que se trata de um artigo oriundo da tese. No que se referem às demais produções 

encontradas, a de Nogueira e Ferreira (2002) investigou a profissão professor, em termos 

daqueles que atuam no Ensino Médio, e objetivou identificar aspectos referentes a esta 

profissão. No processo de desenvolvimento da pesquisa foram entrevistados 80 professores de 

escolas públicas e privadas do Ensino Médio de Fortaleza. Com o resultado da pesquisa foi 

possível verificar que o ingresso na docência no Ensino Médio apresenta-se como uma 

questão circunstancial. 

A produção de Lourencetti (2006) focalizou a investigação do processo de 

intensificação no trabalho docente dos professores secundários
1
, buscando os indícios desse 

                                                           
1
 Termo que a autora designa aos indivíduos licenciados no Ensino Superior  para os anos finais do Ensino 

Fundamental e Médio. 

ANO GT 04 – DIDÁTICA GT 08 -FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
TRABALHOS PÔSTERES TRABALHOS PÔSTERES 

 
Geral  

Ensino Médio 

Geral  

Ensino Médio 

Geral  

Ensino Médio 

Geral  

Ensino Médio 

 
Doc. IPD Doc. IPD Doc. IPD Doc. IPD 

2002 9 - - 4 - - 10 1 - 6 - - 

2003 10 - - 3 - - 12 - - 6 - - 

2004 14 - - 2 - - 22 - - 4 - - 

2005 13 - - 5 - - 45 - - 10 - - 

2006 13 1 - 2 - - 29 - 1 14 - - 

2007 17 - - 5 - - 31 - - 8 - - 

2008 18 - - 6 - - 18 - - 8 - - 

2009 11 - - 1 - - 21 - - 5 - - 

2010 13 - - 1 - - 21 - - 3 - - 

2011 13 - - 4 - - 22 - - 8 - - 

2012 21 - - 4 - - 22 - - 12 - - 

Total  152 1 - 37 - - 253 1 1 84 - - 
 

 
Fonte: htt://www.anped.org.br/reuniões-anuais   Legenda: Doc. – Docência IPD-Identidade Profissional Docente   
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processo existente entre os professores. Após análise dos dados, constatou que apesar de 

experientes e considerados pela comunidade escolar como bem-sucedidos, os professores se 

encontram em crise. Esta crise se situa na preocupação em desempenharem bem seu papel e 

no reconhecimento da importância de seu trabalho. Concluiu que os sinalizadores do processo 

de intensificação no trabalho docente residem na imposição e sobrecarga de atividade e 

tarefas, na presença de mecanismos de cobrança e pressão por resultados, no baixo salário e 

perda do poder aquisitivo, na falta de tempo para pesquisar, estudar e planejar e no isolamento 

do trabalho docente na escola. 

Em linhas gerais, o levantamento das produções revela que o debate sobre o Ensino 

Médio, em geral, concentra seus estudos investigativos em análises pontuais de identidade de 

uma disciplina, de reformas, de um programa ou de uma formação específica. No que se 

refere à docência e a identidade profissional docente dos professores que atuam no Ensino 

Médio, as pesquisas se encontram silenciadas.  

Tal constatação é preocupante diante da atual situação legal, que preconiza uma nova 

identidade do EM, a partir da compreensão de uma necessária reconfiguração da docência 

nesta etapa da Educação Básica. E esse tipo de acontecimento exige uma atenção à docência 

no Ensino Médio, principalmente em termos da temática da identidade profissional docente.  

Neste sentido, ratificamos a pertinência desta investigação pelo fato de contribuir na 

compreensão de processos de construção da identidade profissional docente de professores 

que atuam no Ensino Médio, presentes no movimento de relações e transformações 

vivenciadas no contexto social de novos paradigmas educacionais. 

 

1.3 Organização do estudo  

 

Na intenção de dar a conhecer desde inquietações que mobilizaram a escolha pela 

temática até achados relativos ao propósito de compreender como professores que atuam no 

Ensino Médio vêm (re)construindo a sua identidade profissional docente, organizamos este 

trabalho congregando cinco capítulos. 

O primeiro, que acabamos de contemplar, denominado Do Interesse pela temática ao 

Objeto de Estudo trata da atenção pela temática e o estado do conhecimento – conforme 

vimos.  

Em seguida, no capítulo intitulado Docência no Ensino Médio: uma retrospectiva 

histórica, apresentamos marcos históricos acerca da profissionalização e exercício docente no 

EM no Brasil. 
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No terceiro capítulo, nomeado como Docência no Ensino Médio: identidade 

profissional docente em questão, abordamos questões sobre identidade, acepções e 

implicações no processo de socialização – tendo como foco a questão da identidade 

profissional docente no âmbito do EM.  

O Percurso metodológico é tratado no quarto capítulo, onde justificamos a escolha e 

caracterizamos os elementos constitutivos do caminho percorrido (campo, participantes, 

procedimentos, instrumentos e tratamento dos dados).  

No quinto capítulo, intitulado Identidade profissional docente de professores que 

atuam no Ensino Médio: continuidades e descontinuidades apresentamos os achados em 

sua relação com os objetivos propostos. 

Por fim, tecemos Considerações finais realçando, entre outros aspectos, que a 

construção identitária profissional docente, de professores que atuam no EM, caracteriza-se de 

forma compósita, assentada em elementos de continuidades e descontinuidades, em um 

processo de reconhecimento e não reconhecimento.  
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2 DOCÊNCIA NO ENSINO MÉDIO: UMA RETROSPECTIVA HISTÓRICA  

 

Tratar da identidade profissional docente no âmbito da atuação no Ensino Médio 

requer, entre outros elementos, uma compreensão do processo de profissionalização docente. 

Por tal razão, neste capítulo, apresentamos marcos históricos acerca da profissionalização e 

exercício docente no EM no Brasil, desde a sua denominação como Ensino Secundário (ES). 

 

2.1 Profissionalização docente no Brasil: marcos históricos  

 

  As reflexões sobre a profissionalização docente revelam um percurso 

evolutivo que se produz, de forma endógena e exógena, no entrelaçamento das relações 

vivenciadas pelo docente no contexto ao qual está inserido, na formação e nas interações 

desenvolvidas no interior da categoria profissional e com os outros. Segundo Loureiro (2001), 

a profissionalização é um processo que se insere na relação do profissional consigo e com os 

outros da categoria, de modo pessoal e coletivo. Acontece como um processo de 

conhecimento dos saberes exigidos e utilizados no exercício da prática, acrescida das ações de 

reivindicação e melhoramento coletivo do estatuto socioprofissional, seja individualmente 

e/ou no grupo profissional. 

Corroborando tal compreensão, realçamos Veiga (2001, p. 76), quando afirma que  

 
A profissionalização não é um processo que se produz de forma endógena. O 

processo de profissionalização envolve o esforço da categoria para efetivar uma 

mudança tanto no trabalho pedagógico que se desenvolve, quanto na sua posição na 

sociedade. 

 

A partir desses posicionamentos, podemos entender que o processo de 

desenvolvimento da profissão docente não se deriva de um aspecto ou acontecimento estável, 

único, mas se insere num campo relacional/negociável entre sujeitos, instância reguladora e 

ação do grupo profissional estreitamente vinculado ao contexto histórico, cultural, social e 

econômico. 

Nesta perspectiva, autores como Nóvoa (1991) e Weber (2003) partilham a ideia de 

fases no desenvolvimento do processo de profissionalização docente. Nóvoa (1991, p. 17) 

define o processo em quatro etapas – exercício da docência como trabalho principal, licença 

oficial para atividade de professor, existência de instituições para formação docente e a 

participação dos profissionais do ensino em associações/entidades em defesa do estatuto 

socioprofissional. 
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Por sua vez, reportando-se ao contexto brasileiro no período 1980 a 1990, Weber 

(2003, pp. 1145-1146) menciona três marcos no processo de profissionalização docente: a) 

organização de associações em âmbito nacional articulado ao debate internacional; b) 

preconização, em lei, de remuneração docente condizente com sua titulação; c) a ação 

conjunta sociedade política e civil em prol da valorização do magistério e da qualidade da 

educação.  

Tendo como pano de fundo desdobramentos dos aspectos sócio-histórico brasileiro, 

optamos por tratar do desenvolvimento da profissionalização docente, no caso do EM 

brasileiro, a partir das quatro etapas definidas por Nóvoa (1991) em articulação com os 

marcos delineados por Weber (2003). 

Importa destacar que a apresentação sequencial das etapas visa evidenciar pontos 

importantes no desenvolvimento do processo de profissionalização dos professores, uma vez 

que estão intrinsecamente articuladas.  

A primeira, referente ao exercício da atividade docente como trabalho principal, 

revela-se, no contexto brasileiro, a partir da Reforma Pombalina, situada no processo sócio-

histórico luso-brasileiro, sob o efeito do ideário iluminista. Tal ideário indicava uma ruptura 

com as influências e tutelamento do ensino religioso professado pelos jesuítas e defendia a 

valorização da razão, da racionalidade, do individualismo e da cultura na perspectiva do 

progresso do ser humano sobre o mundo.  

Nesse contexto, conforme afirma Mendonça (2005), essa reforma contribuiu para o 

surgimento do sistema de ensino, sob encargo do Estado, apresentando indícios de 

profissionalização do exercício de professor. Para Nóvoa (1991), a ação do Estado sob o 

ensino, advinda da Reforma, gera as bases para a função docente constituir-se em profissão. 

Nesse processo de estatização do ensino brasileiro, os colégios jesuítas, espaço de 

gênese do EM, foram substituídos pelas Aulas Régias. Estas aulas eram ministradas, 

conforme alega Vicentini e Lugli (2009), por professores que comprovavam sua integridade 

perante a sociedade/comunidade, por meio da prova de moralidade e prova de conhecimento, 

sendo reconhecidos como professores régios destinados a lecionar uma matéria. 

Por outro lado, nesta época, a mudança do controle religioso para o estatal, referente 

ao processo de ensino, não impediu que os estudos nos seminários religiosos continuassem, 

no caso, adaptados à nova situação. Um exemplo, dentre eles, foi o Seminário de Olinda que, 

segundo registra Saviani (2011), apresentou desempenho notório no ensino secundário 

brasileiro. Deste modo, conforme declara Souza e Domingues (2011, p. 5), “[...] pode-se 
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perceber que no Brasil a esta época existiam distintas maneiras de aprender e apreender o 

conhecimento.”  

Conforme Saviani (2011, p. 108), diferentemente das aulas desenvolvidas nos 

seminários destinados ao ensino secundário, as aulas régias ministradas em território 

brasileiro passaram por inúmeros problemas, tais como: a escassez de professores para a 

efetivação das aulas, as condições precárias de funcionamento, os recursos financeiros 

insuficientes (que levava a ordenados reduzidos e atrasados) e a existência de aulas 

desarticuladas entre si. 

Consoante com o exposto, o exercício da atividade docente desenvolvida no ensino 

secundário, neste período, apresentou-se heterogêneo. Heterogeneidade refletida na 

implicação da variedade de modos e formas de ser professor – reflexo das distintas formações, 

experiências e necessidades profissionais, bem como de diferentes condições 

estruturais/organizativas. Vale salientar, que neste período não existia formação específica 

para as pessoas que exerciam a atividade de professor régio.  

Esta situação, segundo alega Santos (2013), desencadeou no interior do grupo de 

educadores, a esta época, reflexões acerca da necessidade de organização do ensino 

secundário, notadamente por causa da heterogeneidade de professores lecionando conforme 

suas acepções. 

Concomitante a esta situação, a segunda etapa referente à exigência da licença oficial 

da profissão, ou seja, a legitimação oficial começa a se consolidar a partir da nova categoria 

de profissionais do ensino: os professores – constituída por professores de primeiras 

letras/mestres régios e por professores régios licenciados por meio de exame público ou 

concurso.  

Segundo Nóvoa (1987) este licenciamento concedido pelas autoridades estatais foi 

utilizado pelos mestres régios na demarcação do campo profissional de atuação e no 

requerimento de benfeitorias quanto ao estatuto socioprofissional. Essas reivindicações 

desencadeadas pelos mestres régios contaram com a colaboração dos professores régios, 

favorecendo a aproximação dos dois grupos representativos dos profissionais do ensino. É 

pertinente registrar que, nesta época, mesmo com problemas salariais, os professores régios 

conservavam em seu poder regalias de isenções e honrarias concedidas pelas autoridades 

(LOPES, 2001). 

 Com efeito, essas situações desenharam as bases estruturantes do estatuto 

socioeconômico dos professores que permeiam o processo de profissionalização, 

notadamente, o suporte legal e as competências necessárias para o exercício (em termos da 
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moralidade, do conhecimento e do gosto pela prática de ensinar). Neste caso, a importância 

social dada ao saber e ao conhecimento situando a categoria num nível social mais elevado do 

que a remuneração determinava. Tais aspectos permanecem no percurso do desenvolvimento 

desta profissão com nuances, reflexo de cada momento histórico educacional.  

Apesar da estatização do ensino ter favorecido o processo de profissionalização 

docente, as práticas educativas continuavam inalteradas, isto porque, segundo Romanelli 

(1988, p. 35), “[...] a educação dada pelos jesuítas transformada em educação de classe [...] 

atravessou todo o período colonial e imperial e atingiu o período republicano, sem ter sofrido, 

em suas bases, qualquer modificação estrutural.” 

Nesse cenário de modificações e continuidades relativas à profissionalização docente 

surgem, na década de 1920, algumas entidades que se dedicavam ao debate a respeito dos 

problemas educacionais da época. Dentre essas entidades a historiografia da educação 

brasileira destaca a Associação Brasileira de Educação (ABE). Inclusive Santos (2013) afirma 

que foi no interior dos inquéritos promovidos pela ABE, em 1929, que emergem as 

reivindicações dos educadores e intelectuais da época sobre a necessidade de criação das 

escolas normais superiores para a formação dos professores no ensino secundário. 

Importa salientar que, neste momento, a formação dos professores secundários se 

apresentava vinculada ao magistério primário, uma vez que as primeiras instituições 

formativas foram as escolas normais. Fato este que sofreu alteração a partir da década de 30, 

em decorrência, dentre outros, da intensificação do capitalismo industrial, da disseminação no 

setor acadêmico dos ideais da escola nova, das lutas ideológicas entre católicos e liberais e da 

efetivação de diversas reformas no campo educacional, visando a organicidade do sistema 

educacional. Ou seja, nessa época verificaram-se intensas modificações na estrutura social e 

política, conforme afirma Garcia (1994, p. 44) 

 

[...] o ensino secundário dos anos 20 e 30 é objeto de especial valorização tanto 

pelas camadas médias, que veem como necessidade de trabalho e possibilidade de 

ascensão social, como pelo próprio governo, que tinha nessas camadas um 

importante ponto de sustentação política. 

 

É nessa conjuntura sociopolítica que se evidencia a terceira etapa do processo de 

profissionalização que, segundo Nóvoa (1991), é denominado de criação de instituições 

especializadas para formação dos professores secundários, atual EM, mais precisamente a 

partir do ano de 1931, com a Reforma Francisco Campos e seus decretos. 

Para Dias (2011), esta reforma representou um marco no processo histórico da 

profissão docente no ensino secundário por instituir o registro do professorado em exercício, 
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além de dispor sobre a criação de uma instituição superior específica para a formação do 

magistério secundário, haja vista que o ingresso ainda ocorria por meio do exame público. 

A delimitação desse espaço cria as condições para a elaboração de um corpo de 

saberes e técnicas visando à organização do corpo de docentes do ES. Entretanto, embora a lei 

tenha instituído a formação universitária como obrigatória para o ingresso na função docente 

secundária, essa mudança só foi sentida na década seguinte – em decorrência do próprio 

processo de criação da instituição formadora. No caso, conforme Romanelli (1988), a 

primeira Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi criada em 1934, integrada à 

Universidade de São Paulo, que foi organizada de acordo com as normas preconizadas no 

Estatuto das Universidades, tendo por objetivo a formação docente para o exercício do 

magistério secundário. 

Entretanto, a concretização do concurso não se deu harmoniosamente. A exigência da 

formação específica, como requisito para a obtenção do registro de professor, resultou em 

reclamações dos antigos docentes. Segundo registra Vicentini (2005a, p. 63), 

 

Estes docentes passaram a lutar contra o concurso de títulos e provas, exigido por 

lei, reivindicando a sua efetivação sem que tivessem que passar pela avaliação. Este 

movimento não conseguiu resultado e eles tiveram que se submeter ao concurso 

promovido em 1943, no qual um número elevado de candidatos foi reprovado e 

entrou com recurso impedindo os aprovados de assumirem as suas cadeiras, 

processo que se arrastou até 1945.  

 

Consoante a esta situação, segundo afirma Vicentini (2005b), devido o número de 

licenciados, a esta época, ser insuficiente, o governo instituiu o Decreto nº 8.777, em 1946, 

concedendo, mediante a comprovação de três anos de docência aos antigos docentes, o 

registro definitivo. 

Desse modo, fica evidenciado que o Estado se consolida como autoridade reguladora 

do sistema de ensino e de impacto decisivo na profissionalização docente, notadamente por 

meio legislativo. 

Nesse cenário, de lutas e conflitos internos e externos, a criação da instituição 

formadora e a própria formação em si cumpre importante papel no desenvolvimento do 

processo de profissionalização docente. A instituição formadora ao produzir um corpo de 

saberes e normas da profissão que nortearão o trabalho do professor, convocou-os a consagrar 

sua atividade docente como principal.  

Para Kimura et al. (2012), além da formação ser indispensável, o processo de 

profissionalização docente também depende da ação do profissional em associações que 

possibilitem o desenvolvimento de estratégias em prol da melhoria profissional. Desse modo, 
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fica evidente que no desenrolar do processo de profissionalização se insere o associativismo 

que, segundo Nóvoa (1991, p. 16)  

 

Trata-se de um momento importante do processo de profissionalização, na medida 

em que estas associações pressupõem a existência de um trabalho prévio de 

constituição dos professores em corpo solidário e de elaboração de uma mentalidade 

comum. 

 

 

Concordando com essa afirmativa, podemos dizer que o espaço associativo favorece 

ao indivíduo o desenvolvimento de uma consciência de pertença ao grupo profissional, 

difundindo entre seus integrantes normas, crenças, valores de interesse comum que 

subsidiarão reivindicações pertinentes ao crescimento da categoria. 

Tais considerações nos direcionam à quarta etapa do processo de profissionalização, 

que Nóvoa (1991) denomina como organização/participação dos professores em associações 

e ou entidades profissionais da categoria. 

A despeito das associações representativas de docentes, nos reportamos às iniciativas 

empreendidas pela ABE, em cuja vigência foi evidenciado conflitos entre conservadores e 

pioneiros em torno de uma educação pública, gratuita e laica. Esses conflitos foram vistos, 

principalmente, na IV Conferência Nacional de Educação que culminou no Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nacional, em 1932.  

Segundo Romanelli (1988), esse manifesto representou o auge das lutas ideológicas, 

notadamente por ter apontado, de um lado, a ideologia dos reformadores reivindicando 

mudanças profundas no sistema educacional em consonância com a ordem vigente e, por 

outro lado, o aprofundamento do debate referente às questões e problemas educacionais, com 

o objetivo de contribuir na elaboração do projeto de Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira. 

É pertinente mencionar que, na década de 1930, a sindicalização dos professores 

públicos era proibida pela legislação trabalhista criada pelo governo vigente. Assim, os 

movimentos que ocorreram neste período é resultado de associações reguladas pelo direito 

privado e formadas por professores de diversos segmentos, pois, segundo Vicentini e Lugli 

(2009, p. 98), “a sindicalização dos funcionários públicos foi permitida após a promulgação 

da Constituição de 1988”. 

Ainda sob a égide do direito privado, no que se refere ao ensino secundário, surge em 

1945 a Associação dos Professores do Ensino Secundário e Normal Oficial do Estado de São 

Paulo. Este momento foi marcado pela ampliação das instituições de ensino secundário e 

ampliação das associações referente ao magistério secundário. Vicentini e Lugli (2009) 
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apontam que várias iniciativas ocorreram com o propósito de organizar associações desta 

etapa de ensino, no entanto as que se sobressaíram com notória significância foram instituídas 

a partir dos anos 1940. 

A partir deste período, mais precisamente as décadas de 1950 e 1960, foram intensas 

as constituições de associações em outros Estados, especificamente no tocante ao 

professorado secundário da rede oficial pública. Cabe destacar a Associação de Professores do 

Ensino Oficial de Pernambuco (APENOPE) que, no final dos anos 1980, foi incorporada ao 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (SINTEPE).  

O movimento associativista ganhou novo fôlego a partir dos anos 1970 quando 

segundo Silva (2013, p. 2)  

 

[...] passa a desenvolver ações mais combativas no encadeamento de suas 

reivindicações. Inspiradas nas ações do movimento sindical do ABC paulista, bem 

como dos demais movimentos sociais, professores de vários estados brasileiros 

iniciam uma série de paralisações e greves como forma de lograr seus objetivos, que 

naquela ocasião não se limitavam apenas à reivindicação por melhores salários e 

condições de trabalho, mas se prolongavam em manifestações em favor da 

redemocratização do país.  

 

Nesse quadro, fica evidenciado que cada época determinou uma postura diferenciada 

do movimento associativista e de seus integrantes, em termos de que, no período 

compreendido entre os anos 1950 e 1960, o movimento se posicionou mais timidamente, com 

ações restritas de melhoria salarial, condições de vida e trabalho. Nos anos 1970, devido às 

influências do sindicalismo, o movimento passa a se posicionar de forma mais determinada, 

contestativa e reivindicatória no que diz respeito às necessidades do professorado frente às 

situações adotadas pelo governo.  

Essa nova postura do movimento associativista dos professores, segundo Oliveira 

(2008), fortaleceu o movimento sindical frente à política desenvolvida no território brasileiro, 

destacando as ações desencadeadas pela categoria profissional do magistério. Acrescenta a 

autora (OLIVEIRA, 2008, p. 33) que  

 
 A busca de construção de uma identidade única, que congregasse todos os 

trabalhadores da educação [...], orientou as lutas sindicais das duas décadas 

seguintes, refletindo no nome e estatuto das instituições sindicais criadas nessa 

época. 

 

Outro fato que influenciou a incorporação das associações em sindicatos de 

professores, para Vicentini e Lugli (2009), remete-se à implantação do ensino de primeiro 

grau de oito anos preconizada na Lei nº 5.692/71 que unificava o ensino primário e o 
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secundário ginasial, embora nem todas as associações tenham acatado a redenominação nesse 

momento. 

Com a Constituição de 1988 esse quadro de redenominação e heterogeneidade que se 

instalou entre as associações mudaram com a permissão da sindicalização dos profissionais do 

setor público. Na perspectiva de Vicentini e Lugli (2009), esta Constituição favoreceu o 

reconhecimento da sociedade as práticas reivindicativas de grande veemência empreendidas 

pela categoria do magistério desde a década anterior.  

Para Saviani (2011), a década de 1980 foi marcada por uma vasta produção 

acadêmico-cientifica, por intensas ações organizativas sindicais e pela articulação em nível 

nacional do movimento sindical com a Confederação Nacional dos Trabalhadores (CNTE) e a 

Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior (ANDES). 

Simultaneamente, nesse período, também se inserem os debates acadêmicos/ políticos 

e as publicações da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 

(ANFOPE), Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e a 

Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE).  

Ainda no contexto dos anos 1980 e ampliando para as décadas seguintes, Vale (2002) 

aponta para a existência de aspectos quantitativo e qualitativo no processo evolutivo do 

movimento sindical docente. O aspecto quantitativo se refere ao aumento dos professores 

associados que buscavam um espaço de representatividade, tanto para a categoria, como para 

a sociedade. O segundo aspecto diz respeito à politização do grupo profissional que se 

desenvolve enquanto sujeito social, alterando suas relações com os outros e com as instâncias 

representativas da sociedade. 

A partir do exposto é possível compreender que o processo de profissionalização 

docente, em especial do EM, revela-se engendrado num jogo de ações articuladas entre 

relação social, ação estatal, formação e trabalho docente. 

Nesse sentido, não há como negar que as lutas e os conflitos desenrolados no decorrer 

do processo de profissionalização apontam importantes estratégias e representam conquistas, 

negociações, mas também continuidades. Ademais, o processo de profissionalização docente 

se configura numa dinâmica resultante não somente da ação estatal, mas também da atuação 

do professor nos sindicatos/entidades e a participação nas organizações de cunho científico 

inseridos num determinado momento histórico. 

A ampliação e consolidação desse processo é sentido tanto no aspecto 

político/pedagógico pelo profissional como por meio de algumas ideias gestadas no cerne das 
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lutas e conflitos desenvolvidos nas últimas décadas que foram legitimadas por meio 

legislativo e que influíram no trabalho docente. 

Assim, direcionando a reflexão para o trabalho docente no EM tecemos, a seguir, 

considerações no tocante a historicidade da docência nesta etapa de ensino.  

 

2.2 Docência no Ensino Médio: da dualidade histórica a novos paradigmas educacionais 

 

Na história educacional do Brasil, durante muito tempo, foi hegemônica a concepção 

de docência atrelada ao domínio de um conhecimento disciplinar. Somente em finais do 

século XX a perspectiva de docência como uma profissão de interações humanas (TARDIF; 

LESSARD, 2011) começa a fazer parte do debate educacional brasileiro – repercutindo na 

ideia de profissionalização e de atuação docente em todos os níveis e etapas, a exemplo do 

ocorrido com a docência no EM.  

O Ensino Médio brasileiro, por vezes na história nomeado por secundário, passa a 

existir como um direcionamento de estudos regulares a partir da década de 40, com a Reforma 

Gustavo Capanema. Reforma esta que estabelece as propostas pedagógicas do ensino a partir 

do paradigma taylorista-fordista, devido ao crescente desenvolvimento industrial. 

Para Kuenzer (2001) a criação dos cursos colegiais (Científico e Clássico) e o curso 

técnico (Agrotécnico, Comercial Técnico e Industrial Técnico, Normal) só reafirmam o 

caráter dual preexistente reiterando as finalidades de formar o espírito da criança 

intelectualmente, haja vista não ter diferença entre criança e adultos, na perspectiva patriota e 

humanista, reproduzindo a ordem social. 

Nesse contexto, a figura do professor é concebida como transmissor do conhecimento. 

Conhecimento este, dissociado da realidade social e de valor enciclopédico. Por conseguinte, 

a reforma estabelece a obrigatoriedade do diploma de licenciado para admissão ao magistério 

secundário. Nesse momento ainda há uma expressiva atuação de profissionais liberais, por 

vezes, exercendo a função docente através do autodidatismo. No entanto, é a dupla trajetória 

apresentada pelo Ensino Médio que o torna uma etapa sem uma identidade definida, nesse 

período. 

Segundo Zibas (2005a) a primeira LDB nº 4.024/61 estabeleceu uma equivalência 

entre ensino profissionalizante e ensino propedêutico para fins de ingresso na universidade. 

No entanto, essa lei teve uma existência efêmera e seus efeitos não foram evidenciados no 

interior da sociedade. Logo após, o Brasil é acometido pelo golpe militar. 
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Por ocasião da ditadura militar é promulgada a LDB nº 5.692/71 (BRASIL, 1971) que 

estabelece a profissionalização compulsória no EM, tentando eximir a dualidade existente 

nesta etapa de ensino. Conforme Kuenzer (2001) nesse momento o objetivo geral do EM 

residia em desenvolver no estudante potencialidades que promovesse a autorrealização, 

qualificação e o exercício da cidadania. 

No EM, neste período, o processo de ensino continua sem muitas alterações, pois o 

ensino permanece calcado na ideia de reprodução do conhecimento. Se pudermos falar de 

alteração, essa foi evidenciada na figura do professor que, de transmissor de conhecimento, 

passa a executor dos instrumentos técnico didático ao aplicar e transmitir os conhecimentos 

científicos contido nestes instrumentos. Ou seja, o ensino restringia-se ao conhecimento 

observável e mensurável, o que assegura o controle dos objetivos estabelecidos e do uso do 

reforçamento das respostas. 

No entanto, devido à abertura democrática, começa a veiculação de outras concepções 

de ensino advindas de teorias estrangeiras que irão se contrapor à concepção tecnicista 

referendada oficialmente. 

Para Moehlecke (2012) a Constituição de 1988 prenuncia significativa mudança para o 

Ensino Médio, quando no seu Art. 208 aponta a intenção de estendê-lo gratuitamente a toda a 

população, ou seja, o EM torna-se estatuto de direito de todos. Segundo Zibas (2005b), lutas 

em prol do significado do EM ocorriam atreladas às discussões referentes à importância da 

educação básica e à transformação das relações entre os sujeitos da ação escolar. 

Na direção de novas definições para o EM, ao menos legalmente, a LDB nº 9.394/96 

confere no seu Art. 35, o caráter básico do Ensino Médio, estabelecendo suas finalidades e o 

identificando como etapa final da Educação Básica, a que todos têm direito, para o pleno 

exercício da cidadania. Isto significa entender que o EM deixa de apresentar a histórica 

divisão dual (propedêutico/profissional) e constitui-se na etapa final da Educação Básica de 

caráter propedêutico. Contudo, a etapa de ensino tem à frente o grande desafio de superar a 

concepção conteudista que tem, eminentemente, caracterizado sua forma propedêutica, em 

face de suas atuais finalidades a fim de promover mediações significativas entre os jovens, os 

professores e a construção do conhecimento científico na articulação teoria, prática e 

pesquisa. 

No que se refere à docência na Educação Básica, ao longo dos anos de consolidação 

da função de docente no Brasil, é possível observar, através da legislação brasileira 

educacional, as implicações políticas sociais subjacentes à questão da dimensão profissional 

da docência e do exercício docente destinado aos níveis e etapas de ensino. 
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Segundo Weber (2003) a legislação brasileira é fonte de entendimento da 

constituição/consolidação da função docente por agrupar, de um lado, interesses políticos que 

obtiveram adesão de forças sociais e, de outro, apontar os assuntos de discussão acadêmica e 

social. 

Nesse sentido, a docência foi abordada sob diferentes óticas, primeiro constitui na 

estatização e habilitação, pois havia preocupação com a qualidade educacional escolar. Neste 

caso, como afirma Nóvoa (1991), a estatização do ensino residiu na substituição de um grupo 

de professor religioso por professores laicos, sem necessariamente ter favorecido mudanças 

nas normas e valores da profissão de professor e isto refletiu na atuação dos professores nas 

escolas. 

 No segundo momento, na legislação sancionada em 1971, Lei nº 5.692/71, a questão 

da docência era salientada em termos de elevação do nível de titulação e expressava uma 

compreensão profissionalizante de caráter tecnicista e instrumental. 

A despeito do exercício da docência no Ensino Médio nestes dois momentos 

legislativo, observamos que o primeiro se restringe à transmissão do conhecimento e sua 

atuação sofre influência de valores morais e religiosos, pois, segundo Nóvoa (1991, p. 31), 

“[...] mesmo quando a missão de educar é substituída pela prática de um ofício e a vocação 

cede o lugar a profissão, as motivações originais não desaparecem”. 

Isto significa compreender que os professores interiorizaram crenças, atitudes normas 

e valores religiosos que foram externalizados no fazer pedagógico, o que confirma o caráter 

propedêutico herdado da educação jesuíta.  

No momento subsequente, observamos que não houve uma ruptura com a concepção 

tradicional que caracterizou a década anterior, mas ocorreu uma ressignificação do processo 

de conceber os propósitos educacionais interligados ao sistema produtivo social, ou seja, sob 

o ângulo da reprodução.  

Essa nova percepção reafirma a transmissão, só que com outro viés. O viés da 

aplicação de técnicas que residia em seguir as instruções programadas nos instrumentos 

didáticos que continha a verdade científica. Ou seja, o trabalho docente consistia na aplicação 

de técnicas e procedimentos que assegurassem a transmissão/recepção dos princípios 

científicos. 

Podemos inferir que, se o processo foi de atualização, o trabalho docente sofreu o 

mesmo percurso, tendo como referência seus saberes operatórios. Era esperado que 

transmitissem com eficiência, o que aparentemente não implicou em conflitos de crenças e 
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desejos pessoais/profissionais. Então o conteúdo a ser transmitido continuou com o caráter 

propedêutico como outrora. 

Em seguida, ainda sob a égide da Lei nº 5.692/71, a literatura histórica educacional 

brasileira, aponta que concomitante a abertura democrática diversos movimentos em defesa 

da escola pública e da profissionalização do ensino (década de 1980 e 1990) intensificam 

discussões em âmbito nacional. Ressaltamos que este último se situa no prolongamento do 

movimento pela profissionalização em âmbito internacional, que por sua vez, contribuiu para 

o reconhecimento da existência de saberes profissionais docentes que são desenvolvidos pelos 

professores na formação profissional e no próprio contexto de suas atividades. 

 Nesse sentido, o movimento de profissionalização do ensino aponta a escola como 

lugar de formação, pesquisa e reflexão e a docência como profissão. Para Laranjeira et al. 

(1999), esse movimento tem como referencial a formação de professores, com o 

reconhecimento da docência como uma profissão que tem como fonte do seu trabalho a 

interação humana; que é de sua responsabilidade gerir no contexto de sala de aula, onde há o 

confronto entre as situações de aprendizagens complexas e singulares que exigem soluções 

imediatas e; que o docente necessita compreender e dominar determinadas competências e 

saberes face à especificidade da sua profissão.  

Simultaneamente, agregam-se a esses estudos e debates desenvolvidos durante este 

período, concepções pedagógicas que se contrapondo à concepção tecnicista abordam a 

importância do professor educador, fazendo alusão à competência técnica e política. 

Desse modo, esse processo desencadeado no cerne da sociedade que tem como foco 

principal a comunidade educativa, insere o professor numa interface, ou seja, num conflito 

entre princípios já estabelecidos e princípios pedagógicos assentados numa nova visão de “ser 

professor”. No âmbito dessa compreensão, o trabalho docente se apresenta de forma eclética, 

assentado ora numa concepção técnica, ora numa concepção renovada, refletida no cotidiano 

das atividades docentes. 

 Os reflexos desse processo de debates inseridos pela comunidade acadêmica são 

percebidos a partir da implementação da LDB nº 9.394/96, que introduz, legalmente, no 

contexto brasileiro, novos paradigmas que apontam a escola como lugar de formação, 

pesquisa e reflexão e apresenta a docência como atividade de interação humana. 

Isso significa compreender a docência enquanto ação interativa, ou melhor, como diz 

Tardif e Lessard (2011), a docência se configura no trabalho sobre e com o outro, que é 

precisamente seu objeto de trabalho. Desse modo, o trabalho docente não se faz no isolamento 

do professor no mundo, mas na relação do professor no mundo, com o mundo e com os 
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outros. Pois, como afirma Pimenta (2005) a construção de uma identidade profissional se dá 

no âmbito da dinâmica da significação social da profissão, das práticas consagradas 

culturalmente e da significação dada por cada professor em seu cotidiano.  

Nessa perspectiva, entendemos que o processo identitário profissional envolve valores, 

opções, habilidades, experiências, práticas, atitudes e comportamentos inerentes ao ser 

professor, quer seja no campo das representações, quer seja no campo da práxis. Pois esse 

movimento relacional que permeia o trabalho docente se efetiva a partir do sentido que o 

professor atribui a sua práxis seja no âmbito micro (sala de aula), seja no âmbito macro 

(ambiente escolar), como também nas relações efetivadas no contexto organizativo da 

categoria profissional inserido num processo sócio/histórico/cultural diante as realidades e 

avanços da sociedade a que pertence. 

A práxis docente põe em destaque a interação entre identidade profissional coletiva e 

identidade profissional individual. A primeira remete à relação dos profissionais entre si e 

com os outros no mundo, já a segunda refere-se ao exercício da pessoa a partir das relações no 

grupo profissional. Para Nuñes e Ramalho (2005, p. 99) “a profissionalização e a 

internalização de novas funções supõem a superação das contradições entre a identidade 

social atribuída e as identidades pessoais, processo que pode levar a novas identidades 

pessoais e profissionais”.  

Nesse quadro, para atender aos novos paradigmas educacionais legais não basta o 

domínio dos saberes específicos, mas se faz necessário também a compreensão, identificação 

e resolução que envolva o trabalho, responsabilidade e autonomia nas decisões, além da 

interação cooperativa com o grupo profissional a que pertence, compreensão do sentido de 

aprendizagem e a auto avaliação de si e do contexto que atua. 

No que se refere ao EM, há uma oscilação entre uma dupla função: ora propedêutico, 

ora preparatório para o exercício de uma profissão técnica. Fica notório, na trajetória dessa 

etapa de ensino, que a docência foi marcada pela centralidade no domínio do conhecimento 

específico. Na direção de vislumbrar superações dessa dupla função, intensifica-se ancorada 

pela LDB nº 9.394/96 discussões relativas à necessidade de repensar o processo formativo dos 

docentes dos cursos de licenciatura na perspectiva do atendimento as questões do ensino e da 

aprendizagem a serem desenvolvidas ao longo da Educação Básica.  

Tais discussões com representatividade do campo político, associativo e acadêmico 

contribuíram na ressignificação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial e 

Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (PARECER CNE/CP nº 

2/2015) que estabelece, dentre os princípios dessa formação docente, a escola como campo de 
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estudo. E ainda a articulação entre formação inicial e continuada entendendo, esta última 

como componente essencial da profissionalização, bem como a articulação teoria e prática 

contribuindo no desenvolvimento profissional necessário ao exercício da docência 

compreendida no âmbito científico e didático. Nesse sentido, essas diretrizes vão ao encontro 

do defendido na LDB nº 9.394/96 em termos de reforçar o caráter da docência enquanto 

profissão de interações humanas.  
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3 DOCÊNCIA NO ENSINO MÉDIO: IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE EM 

QUESTÃO 

  

 Este capítulo tem por objetivo dialogar com estudos que se debruçam sobre 

identidade, identidade profissional e identidade profissional docente, suas acepções e 

implicações no interior do processo de socialização do ser humano em geral e num grupo 

profissional específico, em particular. 

 

3.1 Sobre noções de Identidade, Identidade Profissional e Identidade Profissional 

Docente 

  

O termo identidade vem sendo empregado ultimamente como um processo inconcluso, 

dinâmico e histórico do indivíduo. Porém, nem sempre foi assim. Segundo Hall (2005), o 

conceito de identidade do sujeito diferencia-se no interior do processo de evolução histórica 

das sociedades a partir de três concepções: a primeira refere-se à identidade do sujeito do 

iluminismo, na qual apresenta o ser humano como indivíduo uno, equilibrado, dotado de 

capacidade de razão, de consciência e de ação. Capacidades essas que emergem desde o 

nascimento do indivíduo e permeiam toda sua existência de modo permanente e contínuo. 

Assim, compreende-se que, nessa concepção, o centro essencial da identidade girava em torno 

do Eu.  

Na segunda concepção, do sujeito sociológico, torna-se claro que o Eu essência, era 

concebida como identidade do sujeito que não era autônomo e autossuficiente, mas se 

constituía na relação com o outro através da interiorização de cultura, valores, símbolos e 

sentidos. Desse modo, a identidade é formada na interação, na partilha entre o Eu (pessoa) e 

Nós (sociedade), em termos do que Hall (2005, p. 11-12) afirma de que, segundo a 

perspectiva sociológica, a identidade “preenche o espaço entre o ‘interior’ e o ‘exterior’ – 

entre o mundo pessoal e o mundo público. [...] Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos 

culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis”.  

Tendo por base a concepção de sujeito pós-moderno
2
, outras concepções de identidade 

vêm sendo construídas. Nomeadamente em termos do que Hargreaves (1998, p. 47) trata 

acerca da “condição social que compreende padrões particulares de relações sociais, 

econômicas, políticas e culturais que podem variar com o tempo histórico e com os espaços 

                                                           
2
 O termo pós-moderno está sendo utilizado no sentido defendido por Santos (2001, p. 102 a 111). Para maior 

compreensão ver o quarto capítulo desta obra do referido autor. 
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geográficos”. Para Santos (2001), consiste num período de transição paradigmática, 

epistemológica, social, política e cultural que implica no alargamento instável dos valores, 

crenças, identidades articuláveis a diversas interpretações/significações construídas nos 

espaços-tempos locais e globais. 

Por tal razão, a terceira concepção referente ao sujeito pós-moderno, compreende que 

devido às transformações de forma estrutural e institucional que se sucederam no cerne da 

sociedade, já não é mais possível compreender a existência de uma identidade do sujeito 

uniforme e estável, pois tais transformações resultaram em diferentes posicionamentos dos 

sujeitos no interior dessa sociedade. Esses posicionamentos, por sua vez, apresentam 

diferentes identidades do sujeito, em diferentes ocasiões, podendo ser contraditórias ou não. 

Conforme Hall (2005, p. 31) “a medida em que os sistemas de significação e representação 

cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade com cada uma das quais 

poderíamos nos identificar- ao menos temporariamente”.  

 Nesse sentido, dada à evolução dos processos sócio-históricos, a concepção de 

indivíduo, do seu lugar no mundo social e cultural, de si mesmo e do outro, a identidade muda 

progressivamente ao longo da história da sociedade, desestabilizando-o, ou seja, deslocando 

suas identificações, o que resulta numa crise de identidade. 

No entanto, segundo Laclau (1990), esse deslocamento se mostra positivo, na medida 

em que abre novas contingências de articulação e desenvolvimento de novas identidades e 

novos sujeitos.  

Para Silva (2003), esse processo de construção da identidade oscilará entre crises e 

momentos de acomodação que vai da infância à vida adulta sempre envolta numa relação de 

maior proximidade ou de referência entre o Eu/Outro. 

Assim, dado o caráter social complexo que se identifica na nova visão relacional 

Eu/Outro, engendrada nas relações espaço-tempo que permeiam o processo de vida na 

modernidade, fica evidente a correlação entre atributos culturais, mudanças sociais, relação de 

poder e integração social na constituição da identidade e que, esta mesma identidade, pode se 

mostrar múltipla e distinta. Múltipla, no tocante ao posicionamento dos indivíduos nos 

diferentes grupos sociais e distinta, na atuação desses indivíduos na sociedade. 

Para Braga (2001), essa nova visão dar-se-á através das significações que o indivíduo 

mantém com o mundo, com os objetos que circundam o seu contexto social, individual, 

exterior e interior. Nesse sentido, conforme Silva (2003, p. 92), “identidade é um fenômeno 

complexo no qual interfere dimensões psicológicas e dimensões sociais”.  
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 Tais considerações nos levam a compreender que o indivíduo da pós-modernidade 

constitui sua identidade através das relações e vivências de diferentes naturezas/experiências, 

ou seja, a identidade é constituída historicamente.  

Considerar as formas identitárias inseridas no jogo das relações sociais e, portanto, do 

reconhecimento para si e para o outrem pressupõe uma concepção dialética entre o sujeito e a 

sociedade, na qual o indivíduo, ao mesmo tempo em que defende um posicionamento, se 

contrapõe a outros, estabelece formas de viver e de conceber a vida (competências, saberes, 

imagens de si e do outro) num espaço-tempo dependendo do contexto sócio-histórico. 

 Desse modo, é no interior desse processo de socialização interno e externo, complexo 

e tenso, vivenciado pelo indivíduo no mundo social, que o mesmo constrói e reconstrói sua 

identidade social. 

 Segundo Dubar (1997a, p. 118), 

 

A identidade social não é “transmitida” por uma geração à seguida, ela é construída 

por cada geração com base em categorias e posições herdadas da geração 

precedente, mas também através das estratégias identitárias desenroladas nas 

instituições que os indivíduos atravessam e para cuja transformação real eles 

contribuem.  

 

Desta maneira, concordando com o autor, podemos declarar que o indivíduo não 

constrói sozinho sua forma identitária, mas simultaneamente, pela e na ação estabelecida 

consigo, com outro e com as instituições legitimando ou deslegitimando a partir dos pontos de 

vistas que são proferidos sobre si, tanto pelos outros como de suas próprias auto acepções. 

Portanto, compreendemos que o processo identitário se inicia na infância e percorre toda a 

existência do indivíduo num processo cíclico dialético (construção- reflexão- reconstrução). 

 Nesse sentido, segundo Dubar (1997a), o indivíduo internaliza e manifesta por meio 

de palavras e ações categorias sociais no decorrer de sua existência, seja no âmbito escolar, 

cultural, profissional ou outros. 

 Cabe ressaltar, assim a aproximação de Dubar (1997a) e Hall (2005) quando discutem 

a questão da identidade numa perspectiva não essencialista, mas de mudança e de 

desestabilização das identidades na pós-modernidade. 

 Adotamos, para desenvolvimento desta pesquisa, o conceito de identidade advindo da 

Teoria Sociológica da Identidade defendida por Dubar (1997a) por concebermos a 

constituição da identidade como resultado de um processo de socialização complexa que 

implica em diversos momentos histórico e social de participação e convivência com o outro 

na apreensão do mundo como realidade de sentido/significação. 
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 Assim sendo, elegemos, enquanto conceito de identidade, as formas identitárias 

defendida por Dubar (1997a) que se inserem na relação entre dois processos de identificação: 

identificação por e para si (biográfico) e identificação por e para outro (relacional), como 

referência para compreendermos a constituição identitária social. O referido autor recusa a 

distinção da identidade individual da identidade coletiva por argumentar que a articulação de 

ambas constitui a identidade social num contexto entre duas transações – uma interna ao 

indivíduo e outra externa instituída na relação indivíduo e instituições com as quais se 

relaciona.  

 Nesse sentido, Dubar (1997a, p. 104-105) afirma  

 

[...] a identidade nunca é dada, é construída e a (re)construir em uma incerteza maior 

ou menos, mais ou menos durável. [...] A identidade não é mais do que o resultado 

simultaneamente estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, 

biográfico e estrutural, dos diversos processos de socialização que, em conjunto, 

constroem os indivíduos e definem as instituições. 

 

 

 Nesta perspectiva, Silva (2003) afirma que, a identidade social é produto do processo 

de socialização que se desenvolve entre confrontos/conflitos gerados nos diversos contextos 

sociais (família, escola, profissional) pelas informações e interpretações que o indivíduo 

recebe e executa, a partir de sua história de vida, do que os outros dizem de si, do 

pertencimento a um grupo e do que esse grupo indica de si. 

 Com efeito, podemos inferir que a identidade se trata de uma construção dinâmica, 

fluída, inconclusa, conflituosa, produto das relações sociais (discursos, práticas e posições) 

aceitas, significativas e assumidas no interior da sociedade.  

 A despeito da identidade profissional, concordando com o processo de construção das 

identidades defendido por Dubar (1997a), podemos afirmar que esta faz parte das formas 

identitárias sociais, que associada ao processo cíclico dialético (construção-reflexão-

reconstrução) implica numa assunção do pensar crítico que possibilita decisão, opção, ruptura, 

continuidade, descontinuidades ou mudança pelo indivíduo mediante o pensar sobre si mesmo 

diante as circunstâncias, do mundo sócio-político-econômico-cultural, do mundo profissional 

e dos valores e acepções do grupo de pertencimento profissional. 

Sobre isso, Dubar (1998) afirma que a forma de identidade profissional, também 

identidade social, se engendra na relação do mundo da formação, do trabalho e do emprego, 

por se apresentar enquanto aspecto estruturante dos espaços-tempos individuais e coletivos 

que os sujeitos assumem num dado sistema social, haja vista o imbricamento da formação e 

do trabalho no processo histórico de mudança dos modos de produção/escolarização da 
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existência do homem, principalmente na atual sociedade, do ponto de vista da compreensão 

de si e de si pelos outros, segundo posição social, de prestígio ou não, da situação de 

emprego, da relação de poder e das posições no mundo do trabalho. 

Corroborando com tal compreensão, Lopes (2001, p. 188) afirma que 

 

[...] a identidade profissional é uma identidade social particular (entre outras 

identidades sociais da pessoa), particularidade que decorre do lugar das profissões e 

do trabalho no conjunto social e, mais especificamente, do lugar de uma certa 

profissão e de um certo trabalho na estrutura da identidade pessoal e no estilo de 

vida do actor. 

 

 Isso significa entender que, a construção identitária profissional não ocorre 

desprendida da vivência do indivíduo no espaço social das relações de trabalho associada aos 

campos da formação e do emprego, tendo em vista que a formação favorece saberes que 

estruturam esta relação. 

 No âmbito dessas relações Dubar (1997a) explora três domínios que considera 

essenciais nessa constituição identitária profissional: mundo vivido do trabalho, trajetória 

socioprofissional e a relação do indivíduo com a formação. Nomeadamente enunciando as 

seguintes formas identitárias: 

 Identidade de empresa – apresenta um espaço-tempo organizacional de legitimação de uma 

identidade e um saber construído no exercício do trabalho relacionado com o 

conhecimento teórico/experiencial. 

 Identidade bloqueada – aponta um espaço-tempo de desempenho do ofício através da 

consolidação ou do bloqueio de uma identidade no qual se une a um saber profissional 

(conhecimento técnico e prático). 

 Identidade de rede – está associada a um espaço-tempo da formação (inicial/continuada) 

que se articula a um saber teórico e cultural, permitindo autonomia e ressignificação 

constante. 

 Identidade de fora do trabalho- apresenta um espaço-tempo no qual permeia uma 

concepção instrumental do trabalho e um saber prático, centrado numa relação de 

dependência hierárquica. Esta relação é posta em questão, juntamente com a estabilidade 

do trabalho devido às transformações no modo de gestão da organização. 

Nessa perspectiva, segundo Dubar (1997a), as formas identitárias profissionais não 

estão restritas ao trabalho, mas atravessam os espaços-tempos do reconhecimento, não 

reconhecimento, do investimento, da evolução/progressão, da continuidade, descontinuidade e 

exclusão, no mesmo instante que se evidencia seus saberes/formação, as exigências postas 
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pela sociedade e a carreira profissional. E ainda para Dubar (1997b, p. 51), “a formação é 

essencial na construção das identidades profissionais porque facilita a incorporação de 

saberes”, o que contribui na interpretação dos contextos socioprofissionais (presente, passado 

e futuro) com os diferentes grupos sociais resultando em continuidades ou descontinuidades 

das identidades profissionais. 

Compreender esse processo de construção identitária profissional, a partir dessa 

socialização de significados produzida entre seus atores num dado território e vivência 

comum, associada aos valores, história, acontecimentos e ações, nos lembra o que disse Freire 

(1997, p. 60), em relação ao sujeito em permanente processo social, pois 

 

[...] o fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe numa 

posição em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, 

minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se 

insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também de 

história. 

 

Nesse sentido, entendemos que as posições do indivíduo na sociedade não são neutras 

e, como defende Dubar (1997a) as identidades sofrem mudanças através da história conforme 

o contexto social. No caso da identidade profissional acrescenta a interação entre trajetória 

individual, sistema de emprego, sistema de trabalho e sistema de formação que se insere na 

dupla transação identitária que nos fornece elementos pertinentes à compreensão da 

constituição da identidade profissional, seja em ambientes escolares ou instituições privadas. 

Assim, no sentido de ampliarmos as reflexões sobre a identidade profissional, 

partiremos para refletir acerca da identidade profissional docente tendo como referência as 

formas identitárias profissionais defendidas por Dubar (1997a) no que diz respeito à 

intersecção das experiências/significações individuais e coletivas dos sujeitos na construção 

da identidade profissional docente, evidenciando a trajetória socioprofissional da docência, a 

contribuição da formação e o mundo vivido do trabalho. 

Ancorada nos estudos da teoria sociológica da identidade de Dubar (1997a), 

concordamos com o autor, no que se refere à identidade profissional como produto transitório 

da dupla negociação identitária, que envolve a trajetória biográfica e relacional/estrutural 

circunscrita numa teia de significados presentes nas dimensões do mundo vivido do trabalho, 

do percurso socioprofissional e da relação com a formação. 

Nesta perspectiva, tendo em conta que o processo de socialização profissional é uma 

construção marcada pela subjetividade, intersubjetividade, complexidade e diferenças que 

permeiam as inter-relações num dado grupo especializado/profissional, teceremos 
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considerações sobre três tipos de identidade profissional docente que foram apontados a partir 

de uma contextualização da sociedade brasileira referente à formação de professores da 

educação básica no Brasil feita por Azevedo et al. (2012): 

a) professor transmissor cultural/conhecimento; 

b) professor técnico em educação; 

c) professor pesquisador-reflexivo 

O professor transmissor cultural/conhecimento tem sua imagem baseada na pessoa 

humana dotada de capacidades e de autoridade para repassar os conhecimentos, valores e 

crenças da sociedade. Assim, bastava dominar o que iria ensinar, tendo em vista que o 

pressuposto social residia em conceber a criança e o adulto como possuidores de capacidades 

de assimilação idênticas. Para Nóvoa (1995), todo esse processo é marcado por uma 

valorização das qualidades de relação e de compreensão da pessoa humana. Nesse sentido, a 

identidade profissional docente girava em torno da relação com o outro, confirmando as 

fontes de dominação estrutural da sociedade. 

O segundo tipo professor, o técnico em educação, tem sua identidade pautada na 

competência técnica dos componentes do processo ensino-aprendizagem com a finalidade de 

inserir jovens na divisão social do trabalho. Tal tipo é evidenciado na década de 1970, onde se 

inicia o debate sobre formação de professores e que apresenta dois polos: o primeiro reafirma 

o professor como técnico executor de ações de preservação e expansão da sociedade 

capitalista moderna e o outro, defende o professor como elemento importante no projeto 

transformador da sociedade. 

Nesse quadro, compreendemos que este modo conflitante busca uma transformação da 

imagem do professor na estrutura social, e traz à tona o deslocamento da imagem de professor 

técnico para professor educador. Desse modo, a imagem do professor com o mundo e com os 

outros ganha destaque em detrimento da visão do professor no mundo. 

O terceiro tipo está inserido num contexto de acentuadas discussões acerca da 

formação profissional, momento em que a docência ganha notoriedade nas discussões 

acadêmicas. A partir dessas discussões o professor passa a ser concebido como um 

profissional pesquisador-reflexivo, ou seja, profissional que integra a sua atuação atividades 

de teoria e prática, pesquisa e ensino, reflexão e ação. 

O advento desse processo intensifica-se na década de 1990 e continua nos dias atuais, 

trazendo à tona a mediatização do processo educativo na ação dos sujeitos consigo, com 

outros e com o mundo, provocando um deslocamento da noção de professor até então aqui 
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mencionadas. E dada à complexidade da sociedade atual podemos nos deparar com 

identidades que contemplam só o estar no mundo.  

No âmbito da tipologia apresentada, vale ressaltar, que cada processo de construção da 

identidade profissional docente permeia um momento distinto no que diz respeito à 

organização da sociedade. Nesse sentido, reafirmamos que as relações interpessoais se dão 

mediante a vivência do Eu pessoal, do Eu profissional em relação ao outro. Por isso, Dubar 

(1997a) afirma não basta o sujeito considerar-se capaz/qualificado, é necessário o 

reconhecimento dos outros sobre sua competência. 

A esse respeito Gatti (1996, p. 86) afirma que a identidade é fruto das interações 

sociais complexas, vivenciadas na contemporaneidade e que se define como “um modo de ser 

no mundo, num dado momento, numa dada cultura, numa história”. Ou seja, a identidade 

profissional docente situa-se na tensão permanente de correlações de força entre o Eu e o 

Outro, considerando as significações de docência, formação, atuação e responsabilidades 

frente à sociedade.  

No interior desta correlação a construção da identidade profissional docente se revela 

numa constante (re)negociação entre a transação subjetiva (processo biográfico) e transação 

objetiva (processo relacional). A primeira, vivida pelo indivíduo que se insere, segundo Dubar 

(1997a), entre continuidade ou ruptura (indicativos representativos do processo biográfico). A 

continuidade implica em percursos contínuos de qualificação que requerem um 

reconhecimento e validação da imagem de si, mediados pelos seus saberes operatórios. Por 

outro lado, o modo de ruptura implica um conflito de crenças pessoais e desejos profissionais 

que resultará numa nova identidade que acomode o movimento conflitante. Nesta interface, os 

saberes profissionais mobilizados ora são meramente técnicos, ora meramente práticos. 

Essa vivência é confrontada com a segunda transação que se situa entre o 

reconhecimento ou não reconhecimento (indicativos representativos do processo relacional) 

do outro que pertence ao grupo social no qual o profissional interage. No entanto, esse 

movimento acontece concomitantemente. Se o grupo legitima sua competência, tem nesse 

momento um reconhecimento atrelado ao modo da continuidade. Caso essa legitimação não 

se realize, o movimento dá-se pela via do não reconhecimento que se apresenta atrelado à 

ruptura que permitirá a construção de novas identidades profissionais pelo sujeito. 

Todavia, a continuidade também passa pelo movimento do não reconhecimento e é 

neste momento que uma identidade legitimada oscila, questiona-se e o sujeito passa por crises 

de identidades, sentindo-se bloqueado, mesmo mobilizando seus saberes teóricos e práticos de 

forma articulada.  
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Em função desse desenrolar processual compreendemos que um movimento puxa o 

outro, conforme o mundo em que está inserido o indivíduo e o que ele pensa e deseja para si. 

Significa entender que o profissional, com seus saberes teóricos e práticos, sua atuação, sua 

imagem de si e do outro, estão intimamente entrelaçados a uma situação de trabalho e que este 

entrelaçamento implica numa evolução e transformação da identidade profissional docente 

como também da sua profissionalidade. Por tal razão, Aguiar (2004, p. 10) afirma que, “[...] 

para efeito da construção de uma identidade profissional e, portanto, social, os indivíduos 

devem entrar em relações de trabalho, participando em atividades coletivas de organização, 

intervindo no jogo de atores”. 

Acrescente a esta relação de trabalho, os saberes profissionais que, conforme Tardif 

(2008), só tem sentido quando incorporados às situações de mundo vivido do trabalho, isto 

porque são nessas realidades concretas que os profissionais constroem/reconstroem e utilizam 

significativamente seus saberes. 

Por fim, assumimos a perspectiva de que a identidade e a identidade profissional 

docente através da Teoria Sociológica da Identidade é um processo inconcluso, histórico e 

relacional que considera a interação dos sujeitos nas diversas esferas que atua a partir das 

significações dos fatos vivenciados em sua realidade. E o entendimento desse processo 

relacional constitutivo da identidade profissional docente, nos possibilita refletir sobre as 

ações produzidas no mundo vivido do trabalho e da formação, que conduzem ao 

enfrentamento, a novas escolhas, à necessidade de (re)definirmos posicionamentos seja no 

âmbito pessoal e profissional reescrevendo assim nossa identidade profissional. 

 

3.2 Sobre identidade profissional docente no âmbito do Ensino Médio 

 

Compreender a identidade profissional docente no âmbito do EM requer considerar, 

entre outros, a dinâmica relacional com o contexto social em que está inserido o professor. 

Desse modo, a partir da tipificação proposta por Azevedo et al. (2012), mencionada no tópico 

anterior, teceremos considerações acerca das formas identitárias (DUBAR, 1997a), como 

maneira de estabelecer a identificação do espaço-tempo que contribuem na dinâmica da 

identidade profissional docente no âmbito do Ensino Médio.  

Assim, reportando-nos ao primeiro tipo – professor transmissor cultural/conhecimento 

– a construção da profissão pelos professores do EM obedeceu à lógica de dependência ao 

poder estatal, ainda presente nos dias atuais. Essa legitimação da função docente do EM 

implicou no reconhecimento de uns e não reconhecimento de outros, por delimitar o campo de 
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atuação. Tal reconhecimento teve seu início pela via da uniformização do saber técnico em 

consonância com a atribuição conferida por setores sociais às pessoas (responsabilidades, 

moralidades), legitimadas pelo setor estatal inserido numa situação de 

continuidade/conformidade social entre o Eu (pessoal) e o público (sociedade). 

Nesse quadro, é possível evidenciar a existência de uma transação harmoniosa entre o 

individualismo e o coletivismo, nos termos do afirmado por Dubar (1997a, p. 236) de que “o 

reconhecimento é o produto das interações positivas entre o indivíduo visando a sua 

identidade real e o outro significativo que lhe confere a sua identidade virtual”.  

A partir das transformações socioestruturais ocorridas no EM com a Reforma 

Francisco Campos e, em seguida, reestruturado pela Reforma Gustavo Capanema, emergente 

num contexto político-econômico em expansão, a formação docente especializada ganhou 

notoriedade. Esta exigência formativa acompanhada de documentação comprobatória e 

submissão a um concurso para admissão na atividade docente do EM, a esta época, propiciou 

um hiato no grupo profissional em atuação. Este hiato se configurou em conflito identitário, 

no qual a identidade profissional atribuída pela instituição legitimadora já não correspondia à 

identidade criada pelo indivíduo. 

Tendo por base o pensamento de Dubar (1997a, p. 197), é possível afirmar que se forja 

neste momento, no interior do grupo, o sentimento de uma identidade ameaçada, que se vê 

excluída do processo. Ainda referenciado neste autor, pode-se dizer que tal sentimento de 

exclusão tem sua gênese no movimento identitário construído anteriormente pelo grupo 

profissional que envolve três dimensões - permanência no emprego, trabalho 

instrumental/prático e a subordinação hierárquica.  

Desse modo, inferimos que a identidade que outrora foi conferida não se adapta às 

mudanças desenhadas no interior da sociedade, desestabilizando o referido grupo de docentes, 

haja vista que, a mudança social profissional vivida na época exigia indivíduos com saberes 

técnicos profissionais legitimados por meio de diploma emitido por instituição formadora 

especializada. 

Assim, compreendemos que esse movimento se configurou como a primeira crise 

identitária no âmbito da docência no EM, constituída por reivindicações do grupo de docentes 

ao poder estatal. Esta crise identitária foi acomodada mediante o Decreto nº 8.777/46 que, no 

seu Art. 5º, referia-se explicitamente à exclusão da comprovação dos saberes profissionais por 

meio da prova pelo grupo de docentes em exercício no EM, o que aplainava as diferenças na 

direção de um ajustamento entre os trajetos socioprofissionais vividos e a projeção de si na 

profissão. 
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Esse ajustamento, observado à luz de Giddens (2002), corrobora que os mecanismos 

de deslocamento advindos dos aspectos da vida social e que interpenetram nas relações 

sociais movimentam a autoidentidade no direcionamento de uma recombinação dos laços 

sociais instituídos sem, no entanto, esvaziar o Eu.  

Em função disso, podemos dizer que no caso dos professores do EM, naquele 

momento, a identidade profissional docente que se apresentava ameaçada, sofreu alterações 

quanto às acepções formativas, mas permaneceu com valores e normas internalizadas dos seus 

antecedentes, reafirmando uma tendência de transmissão de conhecimento. Tendência esta 

que, neste momento, também se expressou no desenvolvimento das atividades de ensino 

efetivadas pelos novos docentes. Deste modo, é possível afirmar que, embora também interna, 

a ruptura foi mais externa, no que se refere à valorização da formação específica ao docente. 

Esta situação ganha novos contornos/posicionamentos a partir da década de 1970, 

ainda sob a égide da restrição ao funcionalismo público de se filiar em associações. Esta 

década foi marcada pela subordinação educacional ao desenvolvimento econômico, 

respaldada oficialmente pela LDB nº 5.692/71 que, no seu bojo, difundia a concepção da 

Pedagogia Tecnicista. Segundo Libâneo (1989), essa pedagogia consistia na utilização 

sistemática de atividades instrucionais, observáveis e mensuráveis que favorecesse a 

transmissão de conhecimento, o que por sua vez reproduziria comportamentos requeridos pela 

sociedade. 

Nesse período, concomitante, evidenciou-se uma ampliação dos serviços públicos à 

população, que resultou num crescimento do funcionalismo público acompanhado por 

aumento nos impostos. Mas essa ampliação tanto afetou o bolso do contribuinte, como 

comprometeu a qualidade desses serviços, conforme situa Rodrigues (1997, p. 6). 

 

[...] na medida em que esse aumento encontrou resistência de parte dos contribuintes 

e que não foi capaz de acompanhar o aumento das despesas, o resultado foi não 

apenas uma deterioração dos serviços como também uma queda nos níveis salariais 

que estimulou as reivindicações, as movimentações sindicais e as greves. 

 

 

No final desta década, emerge o movimento da Pedagogia Libertadora (LIBÂNEO, 

1989), que trouxe à tona discussões acerca dos agentes do processo de ensino aprendizagem 

como sujeitos críticos do ato de conhecimento e transformadores de sua realidade – como 

resistência a concepção de ajustamento do indivíduo ao sistema econômico vigente. 

Nesse cenário de efervescência, iniciaram-se diversos debates organizados pelos 

movimentos sociais/entidades sindicais de professores, acerca da relação educação e 

sociedade e sobre o reconhecimento da categoria profissional, envolvendo as clivagens 
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existentes entre professores e funcionários, professores e especialistas, além de discutir as 

precárias condições de trabalho e o baixo salário. 

As lutas reivindicatórias trouxeram à tona a incompatibilidade entre o valor financeiro 

atribuído ao trabalho desempenhado e as formações associadas à redução do trabalho, em 

termos de mera execução, sendo reconhecido o professor como técnico em educação. 

É no interior dessas lutas reivindicatórias que se desenha a importância da formação 

docente, ao mesmo tempo em que se delineia uma incerteza na reconstrução da identidade 

profissional. Isto porque, de imediato, essa situação se apresenta como uma ruptura aos 

valores e crenças internalizados e incorporados durante a construção da identidade para si na 

base da formação inicial.  

No entanto, a difusão de novos saberes profissionais no interior das formações 

especializadas associadas às mudanças sociais, políticas e econômicas se tornaram essenciais 

na articulação dessa teia relacional (transação objetiva e subjetiva), na perspectiva de 

reconstrução da identidade profissional docente.  

Nesse contexto, o professor se encontra num processo de desestabilização diante de 

mudanças sociais que se assentam num modelo preexistente de educação sob a égide da 

reprodução versus um modelo que se direciona pela perspectiva de construção social justa e 

democrática. Esta desestabilização resulta numa crise de identidade que, tomando por base o 

pensamento de Hargreaves (1998), nos leva a inferir que implicou numa escolha de 

posicionamento, tendo como pano de fundo a análise do contexto, dos processos e das causas 

e efeitos no direcionamento de clarificar as posições a serem definidas. 

Tal situação, por nós entendida à luz de Monteiro et al. (2012), revela uma relação de 

confronto e desconforto do professor, que é desencadeada em momento de transição. No caso, 

as mudanças sociais e suas implicações no mundo do trabalho/formação provocam uma crise 

de referência que tem um caráter positivo, na medida em que contribui na redefinição de 

acepções no processo de construção identitária profissional docente. 

Isso significa compreender que, a desestabilização da identidade profissional docente, 

no âmbito das dinâmicas sociais/econômicas, implica na emersão de uma nova configuração 

identitária. Ou seja, uma nova configuração que é produto de transações objetivas e subjetivas 

vivenciadas pelo indivíduo na teia relacional da coletividade, onde se entrecruzam mundo do 

trabalho, trajetória socioprofissional e formação. 

Nesse sentido, inferimos que os professores do EM se encontravam numa situação de 

bloqueamento (DUBAR, 1997a), haja vista que se apresentavam inseridos numa relação 

conflituosa entre o poder estatal, responsável pelo sistema de ensino, e entidades sindicais.  
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Importa salientar que, no final da década de 1970 e início dos anos 1980, o movimento 

sindical dos professores teve grande influência no cenário político educacional brasileiro. 

Oliveira (2008) afirma que o magistério configurou-se como a categoria de maior 

mobilização, a esta época, congregando todos os trabalhadores da educação. 

Por sua vez, Saviani (2011, p. 404) afirma que, essas mobilizações dos professores, 

dos três níveis de ensino, marcou a década de 1980, em dois sentidos distintos: um deles 

apontou para inquietação com o sentido social e político da educação, representado pelos 

setores acadêmico-científico e o outro reivindicatório representado pelo sindicato/entidade 

corporativas.  

Essas mobilizações coletivas se constituíram em ações de favorecimento ao combate à 

política educacional idealizadora da escola enquanto mecanismo de controle social, em duas 

direções. A primeira buscou superar a perspectiva da reprodução das relações de dominação e 

a segunda buscou o combate a figura do professor como mero técnico em educação. 

No âmbito do combate a figura do professor como mero técnico, Gatti (2003) aponta 

que a gênese argumentativa que concorreu para tal propósito está circunscrita na difusão dos 

procedimentos de pesquisa-ação, como também nas mudanças engendradas no interior da 

organização social e dos enfoques pedagógicos fundamentados na perspectiva da consciência 

crítica – que se desenvolvem a partir dos anos 1990, influindo na redefinição da identidade 

profissional do professor como sujeito social. 

Acrescenta Weber (2003) que, neste momento, o professor começa a ser identificado 

como educador, uma vez que o debate acadêmico trouxe à tona o confronto entre 

conhecimento técnico e o compromisso político para a formação da consciência crítica. Nessa 

direção, Vale (2002, p. 6) aponta que “trata-se do entendimento do homem enquanto ser capaz 

de estabelecer uma relação estreita com seu mundo, reconhecendo-se enquanto sujeito social. 

Um mundo historicamente criado e reproduzido através das ações dos homens e dele 

próprio”. 

Tais relações são marcadas por conflitos de densa variabilidade que, no seu desenrolar, 

favorecem a ação e posicionamento do sujeito num dado momento histórico/social por meio 

de suas reconstruções de visões de si e do mundo. Nessa perspectiva, os 

discursos/interdiscursos influem na reconfiguração das relações estabelecidas e 

experimentadas pelos professores uns com os outros e consigo mesmo no mundo. 

Notadamente, no modo de ser e estar no mundo do trabalho e da formação. Ou seja, conforme 

Freire (1997, p. 21), “significa reconhecer que somos seres condicionados, mas não 
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determinados. Reconhecer que a história é tempo de possibilidade e não de determinismo, que 

o futuro... é problemático e não inexorável”. 

Como exemplo das possibilidades e não de determinismos, apontamos a participação 

ativa da comunidade acadêmica e representativa dos professores, em interlocução com o 

debate internacional referente à profissionalização/saberes/formação docente. Essa 

participação e representatividade contribuíram no delineamento legislativo educacional, 

conforme afirma Weber (2003), tanto na Constituição Federal de 1988 como na LDB nº 

9.394/96 – ao referir-se aos docentes como profissionais da educação, enfatizando não 

somente os procedimentos formativos, mas também as dimensões política e social inerentes à 

prática educativa.  

Esta inflexão de uma visão profissionalizante da docência, ao menos legalmente, para 

uma visão da docência enquanto profissão pode ser considerada como um indicador no 

âmbito nacional da emersão da docência como base da formação profissional do professor. 

Simultaneamente, ocorre a difusão da concepção de docência preconizada na 

legislação educacional brasileira, agregada à intensificação dos estudos acadêmico-científicos 

referentes à formação profissional do professor. No caso, o professor passa a ser 

compreendido como profissional pesquisador-reflexivo e, no seu campo de atuação, estão 

imbricados processos investigativos e processos de produção/ressignificação de saberes. 

Este novo reconhecimento aponta outra forma de articulação do professor no mundo 

vivido do trabalho e da formação. Ele deixa de ser e estar “alheio” às prerrogativas 

educacionais, e passa a ser concebido como ator e coautor das suas experiências e relações 

estabelecidas no exercício da docência.  

Essa requisição de desconstrução, que permeia tal processo de atribuição identitária, 

ao sinalizar mudanças, implica na convivência em processos contínuos/descontínuos, no 

sentido da individualidade e da coletividade, uma vez que, enquanto sujeito social somente ao 

compreender as exigências e contingências do contexto sócio/político/cultural/econômico 

pode dar sentido às mudanças implementadas e experienciadas. Nesse sentido, Hargreaves 

(1998) afirma que, sem o entendimento/conhecimento dos elementos que estão relacionados 

às situações sociais, fonte de pressão e inovação, a mudança torna-se desprovida de 

significado por aqueles que a experimentam. E compartilhando com esse entendimento 

Bauman (2005, p. 17) argumenta que: 
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Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não têm a 

solidez de uma rocha, não são garantidos para toda vida, são bastantes negociáveis e 

revogáveis, e de que as decisões que o próprio individuo toma, os caminhos que 

percorre, a maneira como age – e a determinação de se manter firme a tudo isso – 

são fatores cruciais tanto para o “pertencimento” quanto para a “identidade”. 

 

 

Esse processo de negociação constante, evidenciado no início do século XXI, a partir 

da proliferação de abordagens pedagógicas centradas ora na pesquisa, ora na reflexão, mesmo 

apresentando enfoques diferentes, se coadunam, apontando configurações indispensáveis à 

atividade docente. A intensificação desses estudos contribuiu na reformulação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PARECER CNE/CEB nº 5/2011), em cujo 5º 

capítulo dispõe sobre os pressupostos e fundamentos para esta etapa de ensino. Notadamente 

enfatizando, no item 5.1, a pesquisa como principio pedagógico na perspectiva de 

(re)construção do conhecimento, em termos da modificação dos papéis do professor e do 

estudante no âmbito do requerido em uma sociedade em constante produção de avanço 

científico e tecnológico.  

Nesse sentido, compreendemos que estamos num momento de nova efervescência 

processual de (re)construções de identidade. Este momento vem exigindo redefinições, 

posicionamentos dos professores, em especial dos professores que atuam no EM que, uma vez 

inseridos nessa nova conjuntura social, deles é exigido não somente estarem no mundo, mas 

com o mundo numa relação de ação e reflexão num determinado tempo e lugar. Então nos 

questionamos: que elementos vêm contribuindo em processos de construção identitária 

profissional docente de professores que atuam no Ensino Médio em termos de continuidades 

e descontinuidades? 



 52 

4 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

No propósito de compreender processos de construção identitária profissional docente 

de professores que atuam no Ensino Médio, no âmbito de reconfigurações preconizadas pela 

Lei nº 9.394/96, em termos de continuidades e descontinuidades, a metodologia desta 

investigação está situada na abordagem de pesquisa qualitativa em educação (BARDIN, 2004; 

MINAYO, 1994; TRIVIÑOS, 1987).  

Essa opção, por um lado deveu-se ao fato do objeto de estudo envolver pessoas 

históricas e situadas no tempo-espaço, portanto, sujeitos de identidades, subjetividades, 

intersubjetividades, autonomia e que pertencem a um grupo profissional situado e 

contextualizado e, de outro lado, por na sua relação com o aporte teórico privilegiado, 

possibilitar a descrição e apreensão dos significados e interpretações que os sujeitos fazem de 

si, de si com o outro e do outro nas diferentes situações de interação socioprofissional. Tal 

pesquisa, em conformidade com Minayo (1994, p. 21-22), considera “[...] um universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis”. 

Nesse sentido, a opção pelo estudo qualitativo, em termos de possibilitar uma 

contextualização do fenômeno, tem como fundamento a compreensão de Dubar (1997a) de 

que, para identificarmos os elementos que contribuem no processo das formas identitárias é 

preciso conhecer não só o discurso sobre a prática social, mas também o discurso sobre o 

saber legitimado pelo grupo especializado a que pertence.  

Convém destacar, também, que a pesquisa qualitativa implica ainda num processo de 

ação recíproca entre pesquisador e objeto de estudo da investigação. A ação está representada 

num movimento de recursividade constante entre o aporte teórico /informação coletada e 

vice-versa na direção de alcançar a compreensão do fenômeno em estudo. Segundo Triviños 

(1987) não há partes fixas, isoladas no âmbito da pesquisa qualitativa, o que há é uma 

interdependência das partes numa constante retroalimentação. 

No caso, dado o caráter dinâmico no qual se assenta a pesquisa qualitativa e, tendo em 

consideração o objetivo desta investigação, fundamentado na compreensão de que a 

construção identitária profissional é produto-processo de inúmeras relações, procedemos com 

o seguinte  percurso: inicialmente caracterizando procedimentos de recolha, posteriormente o 

campo e participantes e logo a seguir o processo de análise de dados. 
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4.1 Definição dos procedimentos, campo e participantes 

 

Tendo por base os objetivos desta pesquisa, no âmbito do caráter dinâmico da pesquisa 

qualitativa, definimos como instrumento de coleta de dados o questionário e a entrevista 

semiestruturada. Elegemos o questionário por levantar informações que envolvem segundo 

Gil (2008) opinião, interesses, crenças, valores e saberes a partir de um determinado número 

de questões em torno do objeto de estudo. Assim, optamos por esse instrumento para auxiliar 

na exploração dos conceitos pertinentes ao estudo desenvolvido, como também na 

identificação e caracterização dos participantes abrangendo um número maior de sujeitos 

condizentes ao propósito desta pesquisa. 

Embora o questionário nos auxilie na exploração acima referida, optamos por também 

recorrer à entrevista para obtermos com maior profundidade o que sabem, sentem, pensam e 

praticam cada professor colaborador acerca das interrogativas pertinentes à pesquisa. 

Conforme afirma Triviños (1987, p. 146), a entrevista semiestruturada: 

 

[...] ao mesmo tempo que valoriza a presença do investigador, oferece todas as 

perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade 

necessárias, enriquecendo a investigação[...] Desta maneira, o informante seguindo 

espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco 

principal colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo 

da pesquisa.  

 

Desta maneira, concordando com o autor, os protocolos das entrevistas contribuem no 

processo investigativo, ao trazer à tona comunicações não somente de opiniões, mas também 

de acontecimentos e motivações vivenciadas pelos sujeitos da pesquisa em relação ao objeto 

investigado.  

Na pretensão desse aprofundamento investigativo, a entrevista com os professores 

colaboradores foi definida como possibilidade de congregar inquéritos referentes às 

motivações, sentidos e significados quanto ao exercício da docência no EM, por se tratar de 

informações importantes que nos permitem compreender a construção identitária profissional 

desse grupo. Isso permitirá explorar os três domínios essenciais - mundo vivido do trabalho, 

trajetória socioprofissional e a formação profissional (DUBAR, 1997b) na direção da 

configuração identitária profissional desse grupo de docentes e suas transformações. 

Na definição do campo de investigação, consideramos, em estreita relação com o 

propósito da pesquisa, a compreensão de Minayo (1994) de que o campo de pesquisa é um 

recorte, em termos de universo, onde o pesquisador se reporta à realidade empírica a ser 

investigada a partir de um aporte teórico no qual se fundamenta o objetivo da investigação. 
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Também consideramos o entendimento de Cruz Neto (1994, p. 54) acerca do campo 

de pesquisa em termos de que “partindo da construção teórica do objeto de estudo, o campo 

torna-se um palco de manifestações de intersubjetividade e interações entre pesquisador e 

grupos estudados, propiciando a criação de novos conhecimentos”. 

Assim sendo, optamos por eleger como campo de pesquisa escolas de EM da rede 

estadual, em razão de constituir-se espaço de produção sócio-histórica de desenvolvimento e 

atuação profissional docente dos professores que participariam da pesquisa. Apoiamo-nos na 

compreensão de que tal espaço está estruturado por via de inter-relações que estão 

estreitamente ligadas as questões de socialização (DUBAR, 1997a). 

Diante da necessidade de escolher escolas que mais se aproximassem da condição de 

configuração de espaço de socialização de professores do EM, foi feito um levantamento de 

escolas da Rede Pública de Ensino da Secretaria do Estado de Pernambuco, no âmbito do 

censo escolar 2014 do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP). Esse levantamento 

possibilitou identificar que, na esfera de abrangência dos 184 municípios de Pernambuco, em 

2014, há um total de 1.047
3
 escolas que atendem o EM. Nesse quadro, elencamos três 

critérios que nortearam a definição das instituições campo de pesquisa. 

O primeiro critério foi referente ao município que congregasse um maior número de 

escolas do Ensino Médio, tendo um maior tempo de atendimento a essa etapa de ensino. O 

município selecionado foi Recife por ter 155 escolas e ser pioneiro no atendimento do EM. O 

segundo critério foi contemplar duas escolas de EM, em razão de na Secretaria de Educação 

do Estado de Pernambuco as escolas do município de Recife estão sob a jurisdição de duas 

Gerências Regionais de Educação (GRE Recife Norte e GRE Recife Sul), de acordo com a 

figura 1, e optamos por acompanhar uma escola de cada regional. E o terceiro critério, tendo 

em conta a historicidade da oferta do EM, ter como campo escolas que estivessem no rol das 

mais antigas na oferta dessa etapa de ensino. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Fonte de Dados- Censo Escolar 2014 - INEP/MEC/DEED 
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Figura 1. Distribuição do Município do Recife/escolas estaduais 

 

 

A partir de tais critérios entramos em contato com as gestoras da GRE Recife Norte e 

GRE Recife Sul para obter autorização no que diz respeito à realização da pesquisa e 

identificação da unidade escolar mais antiga que oferece Ensino Médio. Neste levantamento, 

identificamos a escola mais antiga de cada GRE e, após autorização das respectivas gestoras 

regionais, agendamos o primeiro contato com os gestores de cada escola. 

No que se refere aos professores, em razão do quantitativo de componentes 

curriculares no rol das áreas de conhecimento, consideramos ideal contar com a participação 

de um professor de cada componente, perfazendo um montante de 12 professores por escola, 

totalizando 24 participantes. O grupo de participantes ainda teve como crivo o critério de ser 

professor efetivo da Rede Estadual de Ensino e atuar no EM no mínimo a 5 anos. O critério de 

ser professor efetivo tem como base a compreensão de que um vínculo institucional desta 

ordem revela nuances da identidade profissional docente. E o critério de tempo de atuação 

docente no EM tem em conta Huberman (1992) que, ao tratar dos ciclos de vida profissional 

de professores, aponta para a fase de estabilização no âmbito do quinto ano de exercício 

docente. 

Ainda sobre os professores, importa destacar que objetivando assegurar o sigilo ético e 

preservar a identidade dos participantes, elegemos uma codificação para identificação dos 

professores colaboradores da pesquisa na ordem de 1 até o número correspondente ao total de 

participantes, a saber: Professor Colaborador 1 (PC1) e assim por diante. 

No item a seguir, no âmbito dos procedimentos de levantamento de dados, 

caracterizamos o campo e participantes da pesquisa.  

 

GRE Recife Norte  

GRE Recife Sul  

Fonte: Siepe-SEE-PE/2014 
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4.2 Caracterização do campo de investigação e professor colaborador 

 

Conforme anteriormente explicitado, a pesquisa teve como campo de investigação 

uma escola de cada regional. A primeira instituição que denominamos de Escola A (EA) está 

situada no centro da cidade do Recife sob a jurisdição da GRE Recife Norte. A segunda, que 

designamos de Escola B (EB), integra o complexo de instituições de ensino jurisdicionadas 

pela GRE Recife Sul, e encontra-se situada num bairro próximo ao centro do Recife. Para dar 

conta da recolha de dados, realizamos levantamento nas escolas campo, no período de agosto 

a outubro/2014, junto à gestão e à equipe de professores. 

Inicialmente entramos em contato com os gestores de cada escola, os quais se 

colocaram à disposição para fornecer as informações necessárias, bem como concederam a 

devida autorização para a entrada no campo e posterior contato com os professores. 

Esse momento foi de grande valia, pois possibilitou conhecer um pouco a estrutura e 

organização de cada escola, sobretudo a composição do quadro de professores, em termos do 

vínculo (efetivo ou contratado). Ainda possibilitou o agendamento para apresentação dos 

propósitos da pesquisa aos professores e o acesso a documentos relativos ao histórico da 

escola. 

Ressaltamos que este primeiro momento, como os demais, foi marcado por um cordial 

acolhimento por parte da gestão, tanto regional quanto escolar, pela atenção e cuidado em 

disponibilizar fonte documental existente (composta por fragmentos que não seguiam uma 

linha de tempo), embora pouco se tenha contado com o apoio da coordenação pedagógica.  

O segundo momento do levantamento de dados ocorreu num movimento de idas e 

vindas, tanto para registro de dados oriundos da fonte documental como para conseguir 

contactar e recolher dados junto aos professores. Passaremos agora a caracterizar cada escola, 

seu respectivo quadro docente e o caminho trilhado no processo de recolha.  

A primeira instituição envolvida nesse processo de idas e vindas foi a EA que, de 

acordo com a fonte documental disponibilizada
4
, foi fundada em 1890 com o objetivo de 

tornar-se um estabelecimento de ensino particular de referência para elite pernambucana. Essa 

instituição teve o seu reconhecimento nacional 16 anos após a sua fundação, quando o curso 

secundário ofertado foi equiparado à Escola Normal Oficial, disponibilizando aos estudantes 

o diploma válido para o magistério público. Nesta ocasião, seu ensino foi considerado muito 

                                                           
4
 Informação extraída das seguintes fontes: documento intitulado Histórico Escolar; fotos do final do Séc.XIX; 

quadro de horário dos professores; quadro referente ao componente curricular e respectivo quantitativo de 

professores.  
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inovador, principalmente por oferecer o curso comercial para as moças, no qual aprendiam a 

bordar, pintar e costurar. 

Com a equiparação, a escola passou a trilhar o caminho da concretização ao objetivo 

de fundação. Depois de 52 anos ofertando ensino secundário Normal, por determinação legal, 

é acrescida na sua estrutura e organização de ensino a oferta do primeiro ciclo do secundário 

tendo como disciplinas ministradas - História, Matemática, Educação Física, Língua 

Portuguesa, Geografia, Religião, Trabalhos Manuais, Artesanato, Bordado, Costura, Forno e 

Cozinha. 

Tal acréscimo ampliou a oferta da EA diversificando o corpo de estudantes que nesse 

momento começou a se apresentar misto. Novas alterações foram realizadas no período 

compreendido de 1963 a 1974, no entanto tais alterações não modificaram a oferta de ensino, 

pois as mudanças ocorreram na ordem da denominação do estabelecimento apresentando um 

movimento cíclico - Escola – Ginásio e deste para Colégio, retornando em 1974 a 

denominação de Escola de acordo com a legislação educacional deste período, sendo 

incumbida a ofertar o ensino de 1º e 2º graus. 

De acordo com a documentação, a partir de 1974 até a entrada no século XXI as 

mudanças ocorridas na EA foram direcionadas ao aspecto físico e ao aparelhamento didático 

pedagógico do estabelecimento. A nova classificação nominal ocorreu em 2013 de acordo 

com o Decreto nº 32.399-30/08/2008, no qual a EA foi redenominada como Escola de 

Referência em Ensino Médio, funcionando em jornada semi-integral. 

Em 2014 a EA atendeu cerca de 423 estudantes, distribuídos em 12 turmas em jornada 

semi-integral, horário diurno, sendo 5 turmas de 1º ano, 4 turmas de 2º ano e 3 turmas de 3º 

ano do EM. A maioria dos estudantes é oriunda dos diversos bairros que compõem o Recife. 

Acrescentamos ainda, que a instituição dispõe de um laboratório de informática, um 

laboratório de Matemática, Física e Química, uma biblioteca e um auditório.  

No que se refere aos professores a EA conta com 19 conforme o quadro a seguir 

apresentado. 
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Quadro 3 - Professores da EA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dados da pesquisa  agost. /out. 2014 

O primeiro encontro com os docentes da EA, contando com a coordenação do gestor, 

ocorreu na sala dos professores e teve como propósito esclarecer o objetivo da pesquisa e o 

processo de coleta de dados. Neste momento, a maioria dos professores se mostrou acessível, 

exceto uma professora que explicitou indisponibilidade para participar da pesquisa. Uma parte 

dos professores preferiu receber o questionário impresso, que entregamos neste encontro, e 

outros solicitaram que tal material foi enviado por e-mail.  

Antecedido de um Termo de Consentimento (apêndice A), o referido questionário 

(apêndice B) congregou questões abertas e fechadas, contendo três seções: a primeira 

referente a dados gerais/escolaridade dos participantes, a segunda seção destinada à opção 

pela docência e a terceira refere-se à docência no Ensino Médio. 

Realizada a entrega dos questionários, em mãos e por e-mail aos professores efetivos, 

foi agendada a data da devolutiva do referido material, mas a devolução não ocorreu no prazo 

estabelecido. E para ter acesso ao material respondido foi preciso retornar várias vezes à EA e 

enviar e-mails solicitando a devolução do material. Apesar dos esforços, dos 12 questionários 

entregues apenas contamos com a devolutiva de 8 questionários. E desses, somente 4, PC1, 

PC2, PC3 e PC4, se disponibilizaram a participar da entrevista, cujo roteiro (apêndice C) 

congregou questões de aprofundamento relativo à segunda e terceira seção do questionário.  

De posse dos questionários respondidos, as informações contidas foram 

sistematizadas. O processo de organização da seção destinada aos dados gerais possibilitou 

caracterizar os professores colaboradores, conforme pode ser observado no Quadro 4.  

 

 

Áreas de 

Conhecimento 

  

Componentes Curriculares 

Escola A-Quantitativo 

Professores Professores efetivos 

  

 
Língua Portuguesa 3 1 

Linguagens  Ed. Física 1 1 

 
Arte 1 1 

 Língua Estrangeira 1 1 

Matemática Matemática 3 1 

Ciências da Natureza 

Biologia 2 1 

Física 2 1 

Química 2 1 

Ciências Humanas 

História 1 1 

Geografia 1 1 

Sociologia 1 1 

Filosofia 1 1 

Total 19 12 
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Quadro 4. Características dos professores colaboradores da EA 

Código do professor 

colaborador 
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

Sexo F F F M F F F F 

Idade 47 44 58 63 56 57 49 31 

E
sc

o
la

ri
d

a
d

e
 

Nível Médio Técnico 
Normal 

Médio 

Normal 

Médio 
Técnico 

Não 

Indicou 
EM* EM* EM* 

Graduação L. Mat Letras Pedag. L. Mat. L. Hist. 
L. 

Quím. 

L. 

Biol. 

L. 

Hist. 

Outro 
Eng. 

Cívil 
Não 

Ciên. 

Sociais 
Não Não Não Não Não 

Titulação Mest. Espec. Espec. Espec. Mest. Espec. Espec. Espec. 

V
ín

cu
lo

 

E
m

p
re

g
a

tí
ci

o
 

Efetivo/ R. 

Estadual  
X X X X X X X X 

Outro Não Não Não Não Não Não Não Munic. 

Componente/ leciona Mat. L.Port. Geog. Mat. Hist. Quím. Fís. Filos. 

Tempo/instituição 

estadual- (anos) 
16 21 25 42 20 34 26 6 

Tempo/docência EM 

(anos) 
16 21 25 42 20 34 26 6 

 

           

Tendo em conta os dados expressos no Quadro 4, podemos observar uma 

concentração feminina no grupo de professores dessa escola, apresentando um intervalo etário 

compreendido entre 31 a 58 anos. Essa presença feminina também é evidenciada nos 

componentes curriculares que outrora eram majoritariamente lecionados por homens como 

Matemática, Química e Física. Ainda podemos inferir que todos, por terem cursado 

licenciatura, indiciam uma opção pela docência desde a formação inicial, bem como é 

possível apreender que todos os professores colaboradores não se limitaram a formação 

inicial, acenando para um investimento no desenvolvimento profissional, uma vez que todos 

possuem especialização. 

Outro dado a destacar é que, majoritariamente, o grupo de professores colaboradores 

da EA exerce a docência exclusivamente nesta escola. Verifica-se também que é unânime a 

concomitância existente entre o ingresso na rede estadual de ensino e o exercício de docência 

no EM, ou seja, trata-se de um grupo com um vínculo temporal de permanência na escola em 

tempo real na etapa de ensino. 

*EM- propedêutico 
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Finalizada a caracterização da EA e dos professores colaboradores de pertinência, 

passamos a explicitar aspectos inerentes à EB.  

No que se refere ao histórico da EB, obtivemos da gestão escolar o Decreto nº 11.194 - 

datado de 1986 - que menciona a mudança de categoria e redenominação da referida 

instituição na oferta do ensino de 1º e 2º grau. 

Em razão de essa informação chocar com a referência de antiguidade na oferta do 

Ensino Médio, indicada pela gestora da regional, buscamos no acervo editorial online, do 

Diário Oficial do Estado de Pernambuco, resgatar o histórico da referida unidade escolar. 

Nesse levantamento constatamos que a fundação da instituição escolar data de 1936, e ela é 

denominada de Grupo Escolar, sendo destinada ao ensino primário e jardim de infância. 

Explorando mais um pouco, averiguamos que no ano de 1962 a escola integrou o 

grupo de escolas atendidas pelo acordo entre Ministério da Educação e a United States 

Agency for International Development (MEC-USAID) no fortalecimento do ensino primário. 

Adiante, em 1965 por meio do Projeto de Lei nº 2.293 a instituição foi desmembrada do 

terreno do antigo sobrado de João Alfredo que fazia parte da sua área para a interferência do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

A referida instituição, a partir de 1972, altera mais uma vez sua denominação, 

passando a ser reconhecida por Ginásio Estadual, ofertando o 1º ciclo do secundário (ginasial 

e colegial) acrescentando novos turnos e dessa maneira atendendo a legislação educacional da 

época. Nas décadas seguintes, de 1980 e 1990, apresenta novas redenominações 

respectivamente Colégio e Escola, mas o processo de ensino continua inalterado. Em 2008 a 

EB de acordo com o Decreto nº 32.399 sofre nova alteração e passa a ser reconhecida por 

Escola de Referência em Ensino Médio, com jornada semi-integral. 

A EB dispõe no ambiente físico de uma sala destinada aos professores/coordenação 

pedagógica, uma biblioteca, um núcleo de língua estrangeira, um auditório, uma pequena 

quadra, uma cozinha, um salão na frente da cozinha, que serve de refeitório e uma pequena 

área de convivência. 

Em 2014 a EB atendeu cerca de 774 estudantes distribuídos em 6 turmas de 1º ano 

semi-integral, 4 turmas de 2º ano semi-integral no horário diurno, 1 turma de 2º ano médio, 1 

turma de 3º ano médio e mais 2 turmas de Educação de Jovens e Adultos- EJA Médio no 

horário noturno. 

No que se refere aos professores a EB apresenta um quadro docente com 23 

professores, conforme o quadro 5. 
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Quadro 5 – Professores da EB 

 

Áreas de Conhecimento 

 

Componentes 

Curriculares 

Escola B – Quantitativo 

Professores Professores Efetivos 

  
  Língua Portuguesa 4 1 

  Ed. Física 3 1 

 Linguagens Arte 1 1 

 
Língua Estrangeira 1 1 

Matemática Matemática 4 1 

Ciências da Natureza 

Biologia 3 1 

Física 1 1 

Química 1 1 

Ciências Humanas 

História 1 1 

Geografia 3 1 

Sociologia 
1 1 

Filosofia 

Total 23 11 

Fonte: Dados da pesquisa agost. /out. 2014  

 De igual modo ao ocorrido na EA, contamos com a colaboração do gestor escolar na 

apresentação aos professores, mas apenas a uma parte, pois nesse dia alguns professores 

estavam em serviço externo numa atividade de excursão com os estudantes. Na ocasião, 

esclarecemos o objetivo da pesquisa, o processo de coleta de dados e lemos o Termo de 

Consentimento. Concluída a explanação, os professores se mostraram acessíveis em colaborar 

com a pesquisa e solicitaram a entrega imediata do questionário.  

 Num outro momento, fizemos os esclarecimentos e entrega do material ao grupo de 

professores que estavam fora na ocasião da primeira apresentação. Desse grupo, apenas dois 

professores solicitaram o envio do questionário por e-mail, os demais optaram por receber 

impresso. E no intuito de estabelecermos o período da devolução dos questionários 

aproveitamos o encontro e em comum acordo foi determinado um prazo para devolutiva. 

 Tal e qual o ocorrido na EA, apesar da confirmação da data para recolha do referido 

instrumento, essa devolutiva não ocorreu na sua completude. Foram várias idas à EB para 

recolha do material, mas mesmo assim do montante de 11 questionários entregues somente 8 

foram devolvidos. E destes apenas 4, PC9, PC10, PC11 e PC12, disponibilizaram-se a 

participar do momento da entrevista. 

 De posse dos questionários, iniciamos o processo de organizar e sistematizar as 

informações dos respondentes. A primeira seção destinada aos dados gerais possibilitou a 

elaboração do quadro a seguir com as características dos professores colaboradores da EB. 
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Quadro 6. Características dos professores colaboradores da EB 
Código do 

professor 

colaborador 

PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 

Sexo F F F F M F F F 

Idade 49 37 35 48 35 47 37 45 

E
sc

o
la

ri
d

a
d

e Nível Médio EM EM 
Normal 

Médio 
EM EM 

Normal 

Médio 
Téc. 

Normal 

Médio 

Graduação 
L. 

Quím. 
Letras L. Biol. 

L. 

Hist. 

L. 

Hist. 
Ed. Física 

L. 

Mat. 
Pedagogia 

Outro 
Quím. 

Indust.  
Não Não Psic. Não Não Não Não 

Titulação Espec. Espec. Mest. Espec. Mest. Espec. Espec. Espec. 

V
ín

cu
lo

 

E
m

p
re

g
a

tí
ci

o
 

Efetivo/ R. 

Estadual  
X X X X X X X X 

Outro 
Rede 

Part.** 
Não Não Não Não 

Rede 

Part.** 
Não Não 

Componente/lecio

na 
Quím.  

L. 

Port. 
Biol. Sociol. Hist. Ed. Física Mat. 

Filos. e 

Sociol. 

Tempo/instituição 

estadual- (anos) 
17 6 9 30 6 21 7 25 

Tempo/docência 

EM (anos)  
20 6 9 30 6 21 7 20 

* EM - Propedêutico ** Rede Particular 

     

  

 Diante dos dados expostos no quadro 6, podemos compreender que o grupo de 

professores respondentes é majoritariamente feminino, apresentando uma faixa etária variante 

de 35 a 49 anos. Essa presença feminina é evidenciada nas quatro áreas que compõem o EM, 

em realce os componentes curriculares de Matemática, Química e Educação Física que, na 

literatura educacional, foi representada majoritariamente pelo sexo masculino. Continuando a 

leitura, é possível apreender que os professores colaboradores não se restringiram à sua 

formação docente inicial, mas deram continuidade ao desenvolvimento profissional por meio 

da formação continuada aqui representada pela especialização e mestrado.  

 Ainda é de destacar que, majoritariamente, o grupo de professores colaboradores da 

EB apresenta uma concomitância existente entre o ingresso na rede estadual de ensino e o 

exercício de docência no EM – tratando-se de um grupo com um vínculo temporal de 

permanência na escola em tempo real na etapa de ensino. Porém, esse grupo, apresenta uma 

peculiaridade por contar com um professor que iniciou a atuação no EM numa escola 

particular e outro que, após ingresso na Rede Estadual, passou a lecionar também numa escola 

particular. Há também incidência de ingresso na Rede no âmbito do Normal Médio e com 

tempo passar a exercer a docência no EM.  
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 Finalizada a caracterização dos professores colaboradores da EB, vale ressaltar que do 

total de 23 questionários entregues aos pretensos participantes, com representatividade dos 

componentes da matriz curricular do EM, conseguimos recolher 16 questionários (8 oito de 

cada escola) representando 69% do conjuntos dos possíveis colaboradores, sendo 

contemplados docentes de todas as áreas de conhecimento do EM. No conjunto dos 

respondentes contamos com a disponibilidade 4 professores de cada escola para participar da 

entrevista. 

 Dito isso, passamos a apresentar o perfil geral dos participantes, tendo como referência 

os dados relativos a sexo, formação e ingresso na Rede na sua relação com o tempo de 

atuação docente no EM e, mais adiante damos a conhecer o percurso de levantamento de 

dados no âmbito da entrevista. 

 No que se refere aos dados relativos à distribuição por sexo podemos observar que este 

grupo apresenta um predomínio feminino correspondente a 87,5%. Para Vianna (2002) esse 

desenho do EM de caráter feminino é reflexo de processos históricos desencadeados desde a 

ampliação da oferta do hoje denominado anos iniciais do Ensino Fundamental, seguida das 

transformações sócio/político/econômico ocorridas na sociedade brasileira desde o período de 

1930. Isso influenciou na ampliação da participação feminina no mercado de trabalho, 

notadamente no âmbito da docência, consolidando-se no último século em todas as etapas da 

Educação Básica. 

 De acordo com Dubar (2009), esta situação de amplitude da participação feminina no 

campo de trabalho, implica numa (re)construção de sua identidade para si e para o outro, que 

deixa de ser centralizada em papeis domésticos, e passa a configurar-se numa combinação 

entre estes papeis e os papeis profissionais que constituem identidade feminina inserida no 

processo de desenvolvimento da sociedade moderna. 

 Conforme podemos observar, a seguir, na Tabela 1, no que se refere à formação, há 

uma concentração no Ensino Propedêutico, seguido do Normal Médio e também a presença 

do Ensino Técnico, indicando que o grupo está composto de profissionais oriundos de 

formação diversificada no âmbito da etapa do EM – embora a formação propedêutica seja 

majoritária. Ainda é de ressaltar que a presença da formação no Normal Médio indicia uma 

aproximação com a docência antes da licenciatura. Verificamos ainda uma progressão no 

percurso formativo indicado pela graduação em licenciatura, que lhes permite atuar no Ensino 

Médio conforme a LDB nº 9.394/96
5
. 

                                                           
5
 O art.62 da LDB nº 9394/96 estabelece que atuação docente na educação básica dar-se-á por meio de 

certificação do curso de licenciatura plena, notadamente na etapa do EM. 
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Tabela 1. Processo de escolaridade dos professores colaboradores pesquisados 

PROCESSO DE ESCOLARIDADE 

Formação Curso Nº de Professores (Frequência) % 

Nível Médio 

Propedêutico. 8 50 

Normal Médio 5 31,25 

Técnico 2 12,5 

Outros 1 6,25 

Graduação 
Licenciatura 16 100 

Outros 2 12,5 

Pós- Graduação 
Especialização 16 100 

Mestrado 4 25 

       Fonte: Dados da pesquisa agost. /out. 2014 

 

Além disso, notamos que este grupo de professores, no que se refere à continuidade do 

processo formativo, todos possuem especialização, porém quanto ao mestrado essa incidência 

diminui para 25%. 

Outra questão, que merece ser evidenciada nessa caracterização, tem a ver com o 

tempo de docência na Rede Estadual e atuação no EM, apresentados na Tabela 2. 

 Tabela 2. Tempo ingresso dos professores na Rede Estadual e atuação no EM 

Anos 
Quantitativo de Professores 

Ingresso na Rede Estadual Atuação no Ensino Médio 

6 3 3 

7 1 1 

9 1 1 

16 1 1 

17 1 - 

20 1 3 

21 2 2 

25 2 1 

26 1 1 

30 1 1 

34 1 1 

42 1 1 

         Fonte: Dados da pesquisa agost. /out. 2014. 

 

Os dados, acima apresentados, evidenciam que entre o ingresso na Rede Estadual e 

atuação docente no EM existe uma correspondência de 87,5%. Segundo um dos participantes 

o que definiu tal correspondência foi a lotação após realização de concurso público: Quando 

fiz o concurso no Estado, passei e fui lotada aqui. (PC3) 

 Uma segunda justificativa teve a ver com uma experiência em estágio que levou à 

atuação em escola privada que, por sua vez, mobilizou a optar por continuar a atuar num 

campo conhecido. Tal situação é expressa no depoimento de PC9 quando afirma Comecei a 

estagiar no EM e ano depois estava lecionando numa escola particular. 

 Observamos, ainda, uma incidência maior do tempo de ingresso na Rede e atuação 

docente situado no intervalo de 20 a 26 anos. Tal incidência, considerada à luz do que Dubar 
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(1997a) denomina de processo de socialização profissional bem como do debate acerca dos 

saberes experienciais (TARDIF, 2008) ou mesmo do ciclo de vida profissional de professores 

(HUBERMAN, 1992), indicia que se trata de um grupo que congrega um contingente de 

professores que tem uma vivência representativa no EM.  

 Concluída a sistematização dessa primeira seção iniciamos, a partir de uma leitura 

flutuante, uma organização dos dados relativas a segunda e terceira seção. Neste processo, em 

razão de uma necessidade de aprofundar respostas referentes a indagações que remetiam a 

motivações, ratificamos a pertinência da realização da entrevista semiestruturada. 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de setembro e outubro. A escolha do 

local (própria escola) e o horário de aula atividade foi sugestão dos professores. Contamos 

com o recurso do gravador, que foi permitido por todos os entrevistados. Esse recurso 

contribuiu de forma organizativa ao processo, além de possibilitar no momento da análise a 

retomada na escuta das falas sempre que necessário.  

  

4.3 Procedimentos de análise de dados 

 

No sentido de interpretar e inferir acerca dos conceitos e dos significados expressos 

nas mensagens escritas e pronunciadas pelos professores colaboradores, os protocolos dos 

questionários e das entrevistas foram submetidos ao procedimento de análise temática à luz de 

Bardin (2004, p. 37), na acepção de “efectuar deduções lógicas e justificadas referentes à 

origem das mensagens tomadas em consideração”. Assim, agregamos as mensagens que se 

apresentam em maior frequência nos protocolos em unidades de registro relacionadas ao 

processo formativo identitário profissional docente dos professores que atuam no EM. 

Nesse processo de inferência das mensagens buscamos via categoria temática analisar 

traços de significação correlacionados a realidade em estudo e apreender o sentido contido nas 

mensagens. Durante esse processo se fez presente a leitura, releitura, agrupamento e 

reagrupamento, além de se evidenciar a interlocução entre o conteúdo manifesto e a 

fundamentação teórica, destacando os elementos comuns demonstrados nas mensagens 

analisadas tanto dos questionários como das entrevistas, o que permitiu melhor interpretação, 

apreensão e categorização dos referidos dados.  

Na efetivação desse procedimento analítico definimos três eixos temáticos 

correlacionados aos objetivos da pesquisa e que remetem a articulação entre a socialização 

primária e a socialização secundária em termos das situações vividas ou atribuídas ao 
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indivíduo, pelo próprio indivíduo ou por outros no delinear da identidade profissional 

docente. 

Assim, o primeiro e o segundo eixo tratam, respectivamente, dos elementos que 

influenciaram e influenciam professores que atuam no EM a escolher e a continuar na 

profissão, a saber: opção pela docência e opção pela continuidade na docência. O terceiro eixo 

envolve os aspectos pertinentes ao sentido do trabalho docente no EM vivido e expresso, 

explorando os elementos que vêm contribuindo em processos de (re)construção identitária 

profissional docente de professores que atuam no EM, sem esquecer os aspectos preconizados 

pela LDB nº 9.394/96.  

Importa ressaltar que tais eixos embora tratados separadamente estejam imbricados e 

congregam elementos pertinentes à trajetória formativa inicial e à trajetória do trabalho 

docente correlacionado as mudanças histórico-educativas conceptuais, que se processam na 

articulação das transações subjetiva e objetiva do indivíduo, fazendo emergir ações de 

continuidades e/ou descontinuidades no percurso identitário profissional docente.  

Esse percurso analítico traçado, nos permitiu explorar os três domínios essenciais – 

mundo vivido do trabalho, trajetória socioprofissional e a formação profissional (DUBAR, 

1997b) na direção da configuração identitária profissional desse grupo de docentes e suas 

transformações. A partir das considerações tecidas, enveredamos para apresentar os achados 

de acordo com os eixos acima citados. 
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5 IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE DE PROFESSORES QUE ATUAM NO 

ENSINO MÉDIO: CONTINUIDADES E DESCONTINUIDADES 

 

  Neste capítulo tratamos dos achados através de três eixos temáticos, conforme 

anteriormente mencionado, que foram privilegiados à luz de Bardin (2004) em conformidade 

com os objetivos da pesquisa.  

 O primeiro eixo temático - Opção pela docência – foi considerado por entendermos 

que as ações dos sujeitos decorrem de motivações que externadas indicam elementos da 

socialização primária e/ou secundária no processo de construção da identidade profissional 

docente. 

 Nesse sentido, esse eixo congregou questões relativas à escolha da profissão docente, à 

escolha pela docência no Ensino Médio, ao que pensam os professores sobre a profissão 

docente e aos preconceitos enfrentados no âmbito da escolha pela docência durante o percurso 

acadêmico-profissional. 

 O segundo eixo temático – Opção pela continuidade na docência – justifica-se pela 

compreensão de que as situações vivenciadas ao longo da trajetória do Eu subjetivo, por meio 

das relações sociais e de trabalho, possibilitam uma identificação com a escolha relativa à 

profissão no processo de socialização profissional (DUBAR, 2012). 

 Consoante essa compreensão as questões que constituem esse eixo temático se 

relacionaram ao sentido de ser professor do Ensino Médio, aos elementos que revelam 

satisfação no exercício da docência nessa etapa de ensino, à relação entre docência e demais 

profissões, bem como aos desafios da docência no Ensino Médio. 

 Elementos que vêm contribuindo em processos de construção identitária 

profissional docente de professores que atuam no EM, constitui-se o terceiro eixo temático, 

cuja pertinência reside no entendimento de que experiências pessoais e profissionais no 

âmbito de mudanças legais oportunizam identificações de elementos que vêm contribuindo 

em processos de construção identitária, bem como sinalizar continuidades e descontinuidades 

no âmbito da docência no EM na sua relação tanto com domínio disciplinar como com 

definido pela LDB nº 9.394/96. 

 Nesse quadro, as questões que deram suporte a esse eixo temático tiveram como foco: 

a função básica do Ensino Médio; a influência da legislação educacional na atuação docente 

nessa etapa de ensino; a existência ou não de momentos de reconfiguração profissional 

docente durante o percurso acadêmico-profissional; o posicionamento frente às mudanças 
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legais que diz respeito às finalidades do Ensino Médio; o posicionamento diante da escolha do 

filho pela docência como profissão. 

 

5.1 Opção pela docência  

 

Tendo em conta a compreensão de que a construção identitária profissional envolve 

aspectos vivenciados pelos indivíduos antes do ingresso no campo profissional/trabalho, ao 

longo da trajetória familiar pessoal, dos processos de socialização primária, secundária e 

formativa, esse eixo tem como foco de atenção elementos que influenciaram os professores 

que atuam no EM a escolher a profissão docente, através das razões que os levaram a eleger a 

docência como campo profissional.  

Nesse sentido, a identificação desses elementos motivadores nos permite compreender 

aspectos importantes da relação identidade para si/identidade para outro inserido no interior 

do processo de socialização (DUBAR, 1997a). 

No que diz respeito à opção pela docência houve a indicação de duas motivações 

centrais. A primeira, relacionada à explícita identificação com a docência 50% e a segunda, 

em decorrência da influência de amigos e professores 25%. Conforme podemos observar nos 

seguintes depoimentos: 

Era uma coisa que queria desde criança. Minha mãe queria que fosse engenheira, tanto que fiz 

engenharia e depois dei o diploma a ela e fui fazer o que queria, lecionar. (PC1) 

Na realidade foi meio por acaso. Eu tinha o objetivo de outro curso e acabei enveredando pelo 

caminho das letras para ficar mais perto do meu namorado, que fazia Ciências Biológicas, 

hoje meu esposo, que ama ser professor. (PC2) 

Minha escolha é muito vocacional. Eu sempre me senti dirigida a ensinar… era uma coisa de 

que gostava e almeja realizar. (PC12) 

Eu trabalhava com a parte da pesquisa e acabei fazendo licenciatura por acaso, porque a turma 

toda de biologia fez e fui junto. Quando fui aprovada no concurso ainda fiquei um tempo com 

a pesquisa e acabei gostando de ensinar. Então abandonei a pesquisa e fiquei só dando aula. 

Mas, minha mãe é professora, eu não queria ser. Dizia que ia fazer diferente e não fiz. Fiz a 

mesma coisa, só que por um caminho mais longo. (PC11)  

 

 Esses depoimentos congregam elementos mobilizadores que confirmam a transação 

entre o Eu pessoal e o Eu coletivo. Nesse caso, confirmam o afirmado por Bauman (2005, p. 

19) de que “as ‘identidades’ flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras 

infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para 

defender as primeiras, em relação às últimas”.  
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   Nessa perspectiva, os elementos motivadores citados nos depoimentos dos professores 

(identificação com a docência e a influência de amigos e professores) nos revelam 

negociações de sentido ora de aproximação, acordos, ora de distanciamento e desacordos 

experimentados pelos sujeitos desde a infância à vida adulta influindo na identificação 

profissional, notadamente na escolha profissional.  

   No depoimento do PC11 é possível observar mais explicitamente essa negociação em 

torno do processo de construção identitária profissional a partir do grau de identificação do 

sujeito e suas projeções numa dinâmica de proximidade e afastamento dos grupos de 

referência (família e amigos). 

Os depoimentos que apontam a identificação com a docência revelam uma projeção de 

si para o futuro, em termos profissionais, consubstanciadas a partir de imagens de si e 

capacidade de realização de suas aspirações, tendo em conta situações vivenciadas no período 

da infância. 

Ainda no âmbito da escolha profissional, quando os professores foram inquiridos se no 

percurso acadêmico-profissional sofreram algum tipo de preconceito por ter escolhido a 

docência como profissão, 87,5 % referiram que os grupos de referência (família, amigos, 

trabalho) demonstraram ter sido contrários à atividade docente, respaldados na desvalorização 

financeira da profissão, conforme é evidenciado nos depoimentos a seguir apresentados. 

 

 Até hoje minha mãe não consegue entender como se larga engenharia para ser professora. 

(PC1) 

Minha família não quis. Meu pai não queria pela questão financeira, pois dizia: - Minha filha, 

você não vai viver bem. (PC2) 

A família sempre gostou do título de doutora e até hoje ainda sou cobrada pela escolha que 

fiz. Quando ingressei na profissão fui discriminada pelos colegas por ser muito nova. (PC12)  

Quando cheguei à escola meus colegas diziam: - Ah, tão nova, vai ser professora mesmo? 

Com o passar dos anos foi diminuindo e hoje é inexistente. (PC11) 

Por minha própria família, apesar de ter professoras, dizia que não deveria fazer que era coisa 

de doido. (PC3) 

 

Esses depoimentos confirmam que os grupos de referência (família, trabalho), apesar 

de exercerem uma influência, e registrarem ações que indicam uma compreensão negativa da 

atividade docente em termos de prestígio social, acrescido da valorização financeira, não 

desmobilizaram a identificação dos sujeitos. Ou seja, esses dados evidenciam que a 

concepção de identidade profissional não é rígida e as situações de discrepâncias mobilizam o 
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pensar crítico do indivíduo entre a identidade assumida por si e a identidade para outros, 

reforçando ou negando a identidade pretendida.  

Tal quadro de negociação entre transações biográficas e relacionais vivenciadas pelos 

professores no percurso da escolha profissional torna-se mais visível no âmbito do 

posicionamento dos professores colaboradores sobre a profissão docente.  

Nesse sentido, quando inquiridos sobre o que pensam da profissão docente os dados 

revelam que 62,5% caracterizam a docência uma atividade profissional difícil devido às 

questões ligadas às condições de salário e trabalho. Apesar deste posicionamento, os 

respondentes externaram satisfação no exercício da atividade docente. Outra parcela dos 

professores 31,25% considerou a docência de fundamental importância no decurso de 

qualquer profissão por contribuir no processo de desenvolvimento do ser humano. Esses 

posicionamentos podem ser observados nos seguintes depoimentos sobre a docência. 

Árdua, intensa, mas vale a pena exercê-la. (PC3) 

Gosto do que faço, porém é uma profissão mal remunerada. (PC13) 

Uma das mais bonitas, gratificante, porém pouco valorizada. (PC10) 

Penso ser a profissão mais importante, capaz de influenciar e transformar pessoas. Somos 

formadores de opiniões. (PC1) 

É uma das mais bonitas, com maior responsabilidade, já que estamos formando pessoas. 

(PC11) 

Profissão que exige responsabilidade… importante para formação de outras profissões e para 

contribuir na formação cidadã. (PC12) 

 

Fica evidente, nesses depoimentos, que os professores não são imunes às condições 

sociais da profissão, mas expressam uma imagem da profissão docente a partir das situações 

vivenciadas, como um profissional que pode favorecer a transformação na vida das pessoas, 

notadamente dos jovens público-alvo desse grupo de docentes.  

Com efeito, nos reportando ao que afirma Pimenta (2005), a construção identitária 

profissional docente está estreitamente vinculada ao sentido social da profissão, conferida nas 

relações culturais e nas imagens, valores e crenças que o grupo de pertencimento e os 

professores têm sobre a atividade que desenvolvem. 

Na mesma direção as análises desses depoimentos revelam uma docência que se 

configura na imagem social de um ‘intelectual transformador’ defendido por Giroux (1997) 

que aponta a atitude de assumir as ações pedagógicas e políticas desenvolvidas num espaço de 

conhecimento culturalmente construído, auxiliando ao reconhecimento das possibilidades 

acerca de si próprios e das relações sociais. 



 71 

Apesar desse reconhecimento político-social, curiosamente, do total de professores 

inquiridos, um deles ainda associa a profissão docente com dom, vocação. Isso foi observado 

quando explicitou que considera a profissão docente um dom, uma vocação. Uma vontade de 

compartilhar saberes, experiências com o discente, uma troca mútua de conhecimento, que 

nos torna melhores sob vários ângulos. (PC16)  

Esse depoimento nos faz reviver certas generalizações históricas acerca da atividade 

docente e, ao mesmo tempo, nos revela uma ideia que supostamente supera a visão de dom e 

vocação, ao sinalizar que a docência não se reduz ao inatismo profissional, quando explicita 

uma condição de interatividade em relação à atividade docente. Desse modo, podemos inferir 

que o processo de socialização experienciada pelo inquirido avançou no reconhecimento da 

interação, mas ainda apresenta limites na transição de uma compreensão à outra, sem 

demonstrar descontinuidades, em termos de ação reflexiva sobre as acepções.  

Tal situação nos remete ao pensamento de Lahire (2002), de que somos produto das 

experiências socializadas nos diversos grupos sociais que atravessam nossa existência em 

diferentes momentos, com repertórios que não são homogêneos, nem imutáveis, pois, nessas 

junções de experiências, consubstanciadas pelos professores nos diversos grupos sociais pelo 

qual transitaram, é que o processo identitário profissional toma forma e sentido em sua 

existência. 

Ainda no âmbito do levantamento relativo à opção pela docência os professores foram 

inquiridos sobre a razão de ter escolhido o EM como contexto no qual desenvolve sua 

atividade profissional docente. Quando indagados sobre tal escolha os depoimentos revelaram 

razões de ordem preferencial pela faixa etária, funcional e financeira.  

 

Prefiro ensinar no EM do que no fundamental, devido a maturidade dos estudantes. Penso que 

dá um pouco menos de trabalho do que ensinar pequeninos. (PC2) 

 A carga horária da disciplina que leciono-Química- é maior no Ensino Médio. Além de achar 

mais fácil lidar com os adolescentes do que com crianças. (PC9)  

 Por considerar que com os estudantes do EM poderia atingir um nível maior de reflexão e de 

crítica. (PC10) 

Ao fazer o concurso no Estado, passei e fui lotada no Ensino Médio. (PC3) 

Devido à extinção das turmas do Ensino Fundamental, fui obrigada a migrar para o Ensino 

Médio. (PC12). 

A escolha foi pela remuneração do Ensino semi-integral ser um pouco melhor em relação aos 

demais professores do Ensino Médio regular. (PC13) 
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Nas declarações acima podemos inferir ser a faixa etária dos estudantes a razão da 

escolha dos professores pelo EM, correspondendo a 56,25%. Outro percentual representativo 

de 43,75% diz respeito à oportunidade de emprego público e melhoria financeira. 

Os depoimentos que congregam o elemento identificação com os jovens, revelam o 

reconhecimento do que move o exercício da atividade docente no Ensino Médio pelos 

professores inquiridos, desvelando o contexto relacional do processo de ensino, em termos do 

que os docentes podem realizar com os jovens. Esse reconhecimento se apresenta 

estreitamente vinculado ao desempenho/crescimento, tanto no aspecto pessoal, como no 

profissional.  

Essa imagem identificatória significa, no processo histórico de desenvolvimento do 

Ensino Médio, uma construção recente de aproximação entre o Eu profissional (professor) e o 

Outro configurado no jovem. 

Quanto aos demais elementos motivadores da atuação do trabalho no EM (concurso 

público, oportunidade de trabalho e melhoria financeira) nos reportam ao que enuncia Dubar 

(1997a), fundamentado em Hughes (1958), referente ao diploma e o mandato como condições 

primordiais no processo do exercício profissional, uma vez que o primeiro implica na 

autorização legal para o desempenho da profissão e o segundo, consiste na responsabilidade 

das funções específicas no exercício da docência. Ainda há o ajuste da concepção do Eu 

pessoal/profissional, que consiste na consciência pelo indivíduo a partir da realidade vivida no 

âmbito profissional da identificação de possibilidades, adversidades, decisões e projeções do 

Eu no futuro profissional. 

Diante do exposto, podemos observar que a opção dos professores participantes pela 

docência tem motivos variados e, em alguns casos, revelam uma identificação primária, seja 

em razão da realização de um desejo acalentado desde a infância, seja pela crença de uma 

vocação. Em outros casos, é evidenciada uma identificação secundária no âmbito tanto da 

formação inicial como da atuação profissional. Um dado a destacar é que a maioria absoluta 

dos participantes enfrentou desestímulos de ordem familiar. 

Embora resultante de processos distintos de identificação com a docência, primária ou 

secundária, os participantes apresentam uma identificação com o caráter de intervenção e 

responsabilidade sociopolítica da profissão docente. E no que diz respeito à atuação docente 

no EM, a identificação gira em torno das possibilidades de interação e de intervenção junto à 

faixa etária de pertinência. 

Nesse quadro, podemos afirmar que os participantes se identificam com a profissão 

docente no âmbito do reconhecimento do caráter de intervenção e responsabilidade 
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sociopolítica, e com a docência no EM, pela expressão que este caráter assume nesta etapa da 

Educação Básica. 

 

5.2 Opção pela continuidade na docência  

  

Este eixo trata de elementos que vêm influenciando para a continuidade na docência 

que, tendo por referência Dubar (1997b), parte da compreensão de que as declarações acerca 

do trabalho vivido são relevantes para a apreensão dos processos identitários articulados com 

as trajetórias formativas e socioprofissional. 

Assim, iniciamos este eixo situando as respostas dos professores no que diz respeito à 

indagação sobre o juízo de si, enquanto professor do Ensino Médio. As declarações a tal 

indagação revelam vinculações com situações, percursos, responsabilidades e perspectivas na 

profissão – seja relacionada consigo mesmo, seja com os outros.  

No caso, os depoimentos apontam que 50% dos professores colaboradores se julgam 

mediadores do processo de ensino e aprendizagem, acrescido da responsabilidade do 

desenvolvimento formativo humano do cidadão; 25% se percebem num estado de 

desestimulo; 18,75% se julgam, perante a situação vigente, cobrados e apenas 6,25% se 

designa frente à docência no Ensino Médio como um sonhador. Conforme podemos observar 

nos seguintes depoimentos. 

Responsável. Tento ser uma mediadora na sala de aula. (PC12) 

Como educadora, que além de mediar os conteúdos tem a responsabilidade de contribuir na 

formação de cidadãos. (PC9) 

Como alguém que apenas media e redireciona, se preciso o processo de aprendizagem. (PC1) 

Compromissada com as exigências estabelecidas, pois trabalho com o Ensino Médio porque 

gosto. (PC15)  

Muitas vezes desestimulada e desacreditada. O Sistema nos leva a esses sentimentos. (PC5) 

Atualmente desestimulada, sem ânimo. Embora faça a minha parte com empenho. (PC2) 

Vejo-me como uma boa professora, mas, às vezes, confusa com as exigências. (PC11) 

Exigida a todo o momento. (PC3) 

Como um sonhador. (PC4) 

 

As declarações acima, nos remetem a afirmativa de Freire (1997) de que, o julgamento 

de si na profissão não se realiza na segregação, mas por meio do pensar crítico diante do outro 

e com os outros em face dos fatos. Junto a este pensamento crítico há valores e acepções 

internalizadas nos espaços sociais formativos e profissionais. 
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No aprofundamento da questão do juízo de si na docência no Ensino Médio, em 

termos da apreciação de si professor do Ensino Médio e a defesa desse juízo, foi possível 

compreender aspectos do processo de socialização profissional desencadeada no interior desse 

grupo por meio de atitudes, interesses, conhecimentos, opções e restrições.  

Nesse sentido, compreendemos que os depoimentos que congregam o ato de mediar 

um acréscimo da responsabilidade de desenvolver a formação humana do cidadão estão na 

base da justificativa proferida por 50% dos professores. Notadamente, por se perceberem 

dessa forma e pelo fato de gostarem de lecionar no EM, mediando o aprofundamento e 

organização do conhecimento dos estudantes. Esta situação também é propulsora da 

necessidade de atualização da formação inicial sentida pelos professores inquiridos. 

Os depoimentos nos fazem recordar aspectos do movimento de profissionalização do 

ensino que evoluiu socialmente caracterizado por mudanças sociais, culturais, históricas e 

econômicas. Como já mencionado no referencial teórico, essa visão da docência, enquanto 

trabalho interativo que une professor e estudante e a valorização da intensificação dos estudos 

acadêmicos-científico são recentes na sociedade brasileira. Inclusive, de acordo com Veiga 

(2008, p. 13), “as funções formativas convencionais, como ter um bom conhecimento sobre a 

disciplina e sobre como explicá-la, foram tornando-se mais complexas com o tempo e com o 

surgimento de novas condições de trabalho”. 

Outro fato interessante, expresso nos depoimentos, se refere a uma ratificação do 

prazer de lecionar no EM e da identificação com os jovens. Este último aspecto foi uma 

descoberta, pois durante investigação da literatura histórica brasileira sobre o EM não 

encontramos referência a tal aspecto. Talvez este aspecto esteja sendo realçado em razão da 

pessoa e da aprendizagem do estudante se tornaram elementos centrais a partir de finais do 

século passado. E, no caso específico do Ensino Médio, ser reforçado no âmbito da Emenda 

Constitucional nº 59/2009 que dispõe sobre a universalização da Educação Básica, incluindo 

o EM como etapa final desse nível educacional.  

Nesse sentido, podemos inferir que os professores colaboradores dessa pesquisa, nesse 

percurso em que o EM ganha notoriedade em âmbito nacional estão inseridos num processo 

de ressignificação de acepções, atitudes e de uma nova forma de relação com essa etapa de 

ensino e seu público alvo. Por sua vez em consonância com as mudanças sociais engendradas 

numa nova interação entre o homem e o conhecimento.  

No que se refere aos depoimentos que relacionam juízo de si enquanto professor do 

EM com determinações institucionais, escassez de recursos materiais e financeiros e ausência 

de interesse dos estudantes, evidenciam estado de desestímulo (desvalorização), sentimento 
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de cobrança (obrigação de dar satisfação) e reconhecimento como sonhador 

(crédulo/esperançoso).  

Tais depoimentos ratificam que as mudanças socioeconômicas bem como exigências 

legais afetam o trabalho docente. Nóvoa (1991) afirma que essa situação se configura no 

interior do processo de profissionalização docente, desde o momento em que a profissão 

docente se funcionariza sob a responsabilidade estatal.   E no caso do EM, com a LBD nº 

9.394/96, novos encargos são estabelecidos para os professores implicando numa nova 

imagem de si e do seu saber-fazer e saber-ser na profissão.  

Segundo Veiga (2008), a docência preconizada pela LBD nº 9.394/96 está vinculada à 

exploração de novos saberes, de novas maneiras pedagógico-didáticas de propiciar a 

construção do conhecimento científico, articulando teoria e prática, educação e trabalho. 

Notadamente, pautando-se pelo princípio da reflexividade em oposição à disciplinarização e 

transmissão do conhecimento. Ratificando essa compreensão, recorremos a Nóvoa (1992), 

quando considera que o professor inserido nesse processo necessita de tempo não somente 

para reconstruir identidades, como também acomodar e poder assimilar as transformações 

sociais.  

Para Lopes (2001, p. 189) a dinâmica do processo de mudanças é caracterizada pela 

“conservação de uma parte da identidade antiga ao longo da identificação a outros 

significados novos”, numa emaranhada teia comunicacional entre a estrutura individual, 

considerando as experiências relacionais afetivas e cognitivas da estrutura coletiva. 

Nesse quadro, a imagem que o professor tem de si, bem como a reconstrução desta, 

passa pelo reconhecimento de limites e de possibilidades no cotidiano do trabalho docente no 

EM. Ou seja, conforme afirma Nóvoa (1992), os professores em tempo de mudança se 

apresentam em contradição, pois ora são resistentes, ora mostram-se sensíveis às mudanças. 

No que se refere ao que mais gostam, no exercício docente no EM os professores, 

reafirmando a descoberta anteriormente realçada, apontam a troca e interação professor-

estudante como principal elemento. De igual modo, o caráter interventivo do ato de ensinar e 

o reconhecimento do trabalho docente pelo estudante são também elementos mobilizadores 

para continuidade do exercício da docência no EM. 

Apesar de todas as dificuldades que temos, de tantos empecilhos, gosto da troca, aprendemos 

muito com eles. (PC2) 

A troca. Cada ano tem pessoas diferentes e experiências diferentes, não ficamos atrasados em 

relação aos jovens. Acompanhamos as mudanças sociais juntamente com eles. (PC1) 

Ensinar é algo gratificante. Se tivesse de começar tudo de novo seria professora novamente. É 

muito bom ver os estudantes crescerem e caminharem sozinhos. (PC3) 
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Quando um estudante demonstra que aprendeu tudo que foi ensinado em sala, eu vou às 

nuvens, e acredito que estou na profissão certa. (PC4) 

Gosto de vê-los conseguirem seus objetivos. Tem alguns que retornam para agradecer a 

colaboração. É muito gratificante essa parte. Não tem dinheiro que pague fazer parte da vida 

deles. (PC10) 

O que gosto mais é poder participar da vida dos jovens. A minha experiência é de conversar, 

entrar e ajudar. É promover a existência do diálogo. (PC12)  

  

O conjunto desses depoimentos revela gratificação pessoal do exercício docente no 

EM, por meio da interação estabelecida com os estudantes, da inter-relação Eu-Outro, 

acrescida do reconhecimento dado pelo outro ao trabalho realizado. Ou seja, conforme Dubar 

(1997a), o mundo vivido pelo profissional nada mais é do que um produto de tensão interna 

ao mundo social, uma vez que implica numa transação entre a identidade atribuída e a 

identidade, aceita ou recusada, envolvendo uma reinterpretação entre experiências passadas, a 

vivência atual e as projeções futuras da categoria profissional.  

Nesse sentido, a escolha pela docência referenciada no eixo anterior, tem agora, a 

significação de tornar-se elemento expressivo da continuidade da docência no EM e ainda 

permite inferir indícios da compreensão de docência enquanto uma profissão de interação 

humana (TARDIF; LESSARD, 2011), cuja ação educativa configura-se na partilha do 

encontro consigo e com o outro, situado num contexto social. 

Embora a continuidade na docência seja em razão de um enaltecimento do seu caráter 

sócio-político, a imagem que os participantes têm da profissão docente perante as demais 

profissões apontam para desvalorização, com inexpressivo reconhecimento social. 

 

Vejo uma tremenda desvalorização do professor. Não só eu, mas toda a classe acha isso. 

(PC2) 

Infelizmente uma profissão desvalorizada. O povo e todos os demais profissionais esquecem 

que estão exercendo sua profissão porque passaram pelas mãos dos professores. (PC3) 

Por mais que falem que é importante a valorização está aquém e difícil de ser percebida. 

(PC11)  

Percebo a profissão docente aquém no sentido da valorização perante as demais profissões. 

Isso é possível de se verificar na sala de aula, quando os estudantes questionam porque 

escolhemos essa profissão, pois são unânimes em dizer que não querem. (PC10)  

Professor ainda é muito desvalorizado. A sociedade não percebe sua importância. É como se o 

professor fosse apenas o cuidador de seus filhos, enquanto ele exerce a sua profissão. Temos 

então a desvalorização do papel do professor acrescida da desvalorização salarial, que é muito 

forte. Porém, não existe uma outra profissão sem a nossa, só que essa ponte é muito mal 
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compreendida politicamente. Não se tem um plano de carreira satisfatório para o professor. 

(PC12) 

 

 Importa salientar que dentre os depoimentos apenas um professor expressou o 

reconhecimento de similitude da docência com as demais profissões, no que tange a 

necessidade social de profissionais especializados.  

Eu não sou muito de estar comparando profissões. Acredito que a sociedade precisa de todas 

as profissões. Essa é a profissão que escolhi, pois cada uma tem uma função específica na 

sociedade. (PC9) 

 

A primeira imagem, que diz respeito às demais profissões indicia uma percepção 

negativa em termos de prestígio social e salarial, apesar de nas últimas décadas apresentar 

vários indícios na legislação educacional brasileira que se referem à valorização da atividade 

docente. Essa desvalorização continua a permear as condições de trabalho que lhe são 

impostas, mesmo que os professores aqui considerados estarem vinculados às escolas de 

referência no Ensino Médio – que dispensam um tratamento diferenciado ao professorado, 

relativo tanto no que se refere a condições de trabalho, como de salário.  

Essas questões estão situadas no interior do processo de profissionalização docente e 

que se intensificam ao longo da história por meio de inúmeras polêmicas e negociações entre 

as representações associativa dos docentes e as instituições. Ou seja, como afirma Nóvoa 

(1991, p. 16) “as práticas associativas pautaram-se quase sempre por três eixos 

reivindicatórios: melhoria do estatuto, controle da profissão e definição de uma carreira”.  

No que diz respeito ao depoimento do professor colaborador (PC9) o discurso nos 

revela uma ideia de equidade entre os campos especializados, ou seja, as profissões no sentido 

da necessidade da divisão social do trabalho. E fazendo uma analogia com o depoimento 

anterior emitido pelo referido professor no que diz respeito à opção da profissão, podemos 

inferir uma correlação, já que define a escolha pelo trabalho ressaltando o investimento no 

campo especializado, a experiência profissional e a mobilidade voluntária. 

Complementando dados sobre a imagem da docência, os professores responderam 

sobre a imagem que tem de si como profissional docente. Apesar da imagem que têm da 

desvalorização docente, é evidenciada a imagem de uma figura essencial na formação dos 

estudantes e de um formador de opiniões, realçados a seguir: 

Vejo-me como uma profissional que gosta do que faz, mas que precisa estudar mais tenho 

especialização, mas precisaria fazer um mestrado. (PC3) 
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Temos um papel primordial na formação do cidadão. Temos condições de formar cidadãos de 

qualidade e como profissionais temos a preocupação de tornar cada vez mais os jovens 

participativos. (PC2) 

Enquanto docente, luto para que a visão dos estudantes mude sobre a nossa profissão. Sempre 

estou questionando e procurando fazer com que isso mude, só não podemos ficar 

estacionados, sempre na mesma. (PC10) 

 

Com efeito, as imagens que os professores têm de si perante as demais profissões e de 

si mesmo como profissional docente, evidenciam aspectos históricos de caráter compósito da 

profissionalização da atividade docente e consequentemente do processo identitário 

profissional. 

Um aspecto a realçar é que os professores externaram um reconhecimento da sua ação 

docente situado na relação desenvolvida com os estudantes no interior da sala de aula e no 

ambiente escolar. A respeito de um reconhecimento dessa ordem, Nóvoa (2009) aponta que 

na atualidade a visibilidade social da profissão docente se situa no interior do trabalho 

desenvolvido nas escolas e na organização de intervenção no ambiente público da educação.  

Na imagem de si como profissional docente, apesar da desvalorização e das condições 

salariais, os professores atribuem à profissão docente um sentido especial por constituir-se em 

categoria profissional de extrema necessidade social – por ter como objeto a formação 

humana. 

Essa imagem indicia aproximações com a compreensão de Freire (1997) de que o 

trabalho docente é uma atividade de práticas sociais e também com o entendimento de Tardif 

(2008), quando afirma que as interações desenvolvidas no campo da prática se situam entre o 

discurso, o comportamento, maneiras de ser e atitudes. 

Nessa compreensão a formação continuada é evidenciada como possibilidade de 

contribuir no processo de ressignificação de conhecimentos. Nesse sentido, esta formação 

configura-se como oportunidade de atualização do conhecimento científico profissional. Para 

Loureiro (2001), esses fatores valorizados pelos professores apontam para uma percepção da 

atividade docente em termos de contribuir na resolução de problemas de grande importância 

na sociedade.  

Ainda podemos inferir que as ideias pronunciadas se articulam com as acepções que 

tratam da educação como um processo de conscientização crítica, em que o ser humano é 

concebido como ser histórico social capaz de estabelecer relações no mundo e com o mundo. 

Ou seja, como afirma Freire (1997, p. 20), os professores aqui considerados sinalizam 
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assumirem-se como presença, “presença que, reconhecendo a outra presença como um ‘não 

eu’ se reconhece como ‘si próprio’”. 

Em referência a construção do Eu profissional no âmbito do Ensino Médio, os 

professores foram questionados sobre os desafios do trabalho docente nesse contexto. Os 

posicionamentos revelam que a maioria dos professores, 87,5%, alega como desafio, efetivar 

o processo de ensino aprendizagem diante do desinteresse dos estudantes. E 12,5% indica 

como desafio a necessidade de compreensão das finalidades do programa governamental 

estadual para o EM. 

Aprendizagem significativa é o maior desafio, devido à preocupação com que os estudantes 

realmente aprendam. (PC1) 

A aprendizagem, porque os jovens de hoje não têm a preocupação que tínhamos com os 

estudos. Eles são descompromissados com os estudos. (PC2) 

Tornar a leitura e a aula interessante, porque o mundo lá fora da escola se apresenta muito 

mais agradável. (PC3) 

O comprometimento dos estudantes com os estudos, porque os estudantes não têm os estudos 

como uma exigência da família. Assim, pode passar pela escola sem realmente se apropriarem 

do conhecimento. (PC9) 

No momento entender o que o governo quer dos professores, se quer que aprove ou quer que 

ensine, porque durante as formações cada encontro é um contexto, uma história diferente. 

Acredito que falta foco, se é para ensinar os meninos para o mercado de trabalho, ou é para 

fazerem o vestibular. (PC11) 

Ratificando depoimentos anteriormente explicitados, evidenciamos que o maior 

desafio da docência no EM se concentra no trabalho em sala de aula. Nesse sentido, inferimos 

que esta preocupação no processo de ensino aprendizagem não resulta apenas de uma 

submissão às novas exigências legais direcionadas a essa etapa de ensino, mas também da 

finalidade e imagem que os professores atribuem ao seu trabalho e ao outro sujeito da ação 

educativa. 

Importa salientar que o fator relacional professor-estudante no EM nem sempre se 

caracterizou pelo reconhecimento desse estudante como sujeito produtor. Essa transformação 

social tem implicação relevante na compreensão desse processo educativo pelo professor, 

principalmente no sentido de reconstrução de significação referente à juventude, não mais, 

como apenas um recorte etário, mas como categoria de sujeito com valores, visões de mundo, 

interesses e necessidades. Essa transação relacional (professor-estudante no EM) traz à tona 

implicações individuais e coletivas que produz efeito na convivência societária, no modo de 

trabalho do professor e, consequentemente, afeta a identidade desse profissional. 

Vale ainda ressaltar o depoimento de PC11, que aponta como maior desafio da 

docência no EM uma insatisfação permeada pela incerteza perante o posicionamento dos 
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órgãos institucionais, no que respeita à falta de foco nas orientações educacionais que incidem 

na prática docente.  

 Esse desafio nos faz lembrar Dubar (2012) quando realça que a aprendizagem 

profissional é um movimento em constante ebulição decorrente das mudanças históricas 

sociais que permeiam a vida em sociedade e por isso a formação continuada profissional se 

apresenta tão importante quanto à formação inicial no desenvolvimento identitário 

profissional.  

Nesse quadro, recorrendo a Hargreaves (1998), ratificamos que os desafios sentidos 

pelos professores em geral revelam que a mudança ocasiona incertezas, desestabilização do 

ser humano, bem como que as escolhas/atuação se situam numa dinâmica reflexiva entre a 

maneira de ser, de ensinar e de estar na profissão. 

Em síntese, as imagens aqui relacionadas sinalizam sentidos atribuídos pelos 

professores em espaços diferentes de identificação profissional, em termos de assunção da 

profissão, da convivência no cotidiano do trabalho docente e de configurações do papel do 

professor correlacionado às outras profissões e dos desafios que a profissão lhe confere. Nesse 

quadro, confirmamos a compreensão de Dubar (1997a) de que a ação de profissionais, ao 

negociar e gerir suas pertenças em diferentes espaços é o que constitui a transação objetiva no 

direcionamento da construção identitária profissional. 

Neste caso, os professores aqui considerados, na dinâmica da construção identitária 

profissional revelam posicionamentos que reafirmam a escolha e permanência na docência, 

bem como refletem configurações da profissão docente enquanto corpo profissional/campo 

especializado. 

 

5.3 Elementos que vêm contribuindo em processos de construção identitária profissional 

docente de professores que atuam no Ensino Médio 

 

Neste eixo pretendemos apreender elementos de reconfiguração identitária profissional 

docente instaurado numa ação dialógica nos espaços-tempo de transações de conservação de 

acepções e posturas. Mas e, sobretudo, possibilidades de ressignificar a atuação docente no 

Ensino Médio na sua relação com reconfigurações preconizadas pela legislação educacional 

brasileira vigente. 
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Nesse sentido, consideramos importante questionar os participantes sobre o 

significado por eles atribuído ao EM e implicações das exigências legais que redefinem a 

função cidadã do EM, no que se refere à atuação profissional docente.  

Em relação ao significado atribuído ao EM e implicações das exigências legais, 

68,75% dos pesquisados apontam uma visão de EM como aprofundamento do Ensino 

Fundamental e preparação para o mercado de trabalho/universidade. Enquanto que 31,25% 

percebem o EM como formação de indivíduos letrados, conscientes e críticos, observados nas 

falas a seguir: 

Revisitar o conteúdo do Ensino Fundamental e aprofundar os conceitos. (PC3) 

Fornecer subsídios para os estudantes ingressarem no mercado de trabalho com uma base 

mínima de conhecimento geral, ou dar continuidade aos estudos ingressando na universidade. 

(PC1)  

Preparar para o ingresso na universidade e mercado de trabalho. (PC12) 

Preparar o estudante para o mercado de trabalho, ENEM e o vestibular. (PC13) 

A melhor e a mais eficiente forma de ingresso na universidade. (PC15) 

Creio que a função básica é formar pessoas capazes de discernir entre o certo e o errado, com 

comunicação. Pessoas capazes de pensar e agir, além de ler e escrever corretamente. (PC2) 

Fazer com que o estudante conheça melhor o mundo e a sociedade na qual se insere, para que 

possa também se conhecer e fazer suas escolhas. (PC9) 

Desenvolver a percepção crítica favorecendo a aplicação do conhecimento por meio das 

relações estabelecidas com o entorno. (PC10) 

 

Essas falas indiciam que, a maioria dos professores, dedica atenção às duas primeiras 

finalidades do EM, estabelecidas na LDB nº 9.394/96, que se referem à consolidação e 

aprofundamento dos conhecimentos construídos no EF, compreendidas no prolongamento dos 

estudos e a preparação para o mercado de trabalho.  

Nesse sentido, em razão de enfatizar esses aspectos, deixando de fora outras 

finalidades do EM, acenam para uma continuidade da dualidade histórica do EM – 

relacionada à divisão ensino propedêutico e ensino profissionalizante dissociado da finalidade 

de formação humana na perspectiva de autonomia, ética e criticidade.  

Ao mesmo tempo, essa sinalização de continuidade contrasta com posicionamentos 

explicitados no eixo anterior, que revelam as possibilidades de interação professor-estudante 

como uma marca característica do EM. Ainda podemos inferir que tal centralidade expressa 

nos posicionamentos indicia internalizações cristalizadas na formação inicial focada na área 

disciplinar, conforme afirma Gatti (2010, p. 1357)  
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Verifica-se nas licenciaturas dos professores especialistas a prevalência da histórica 

ideia de oferecimento de formação com foco na área disciplinar específica, com 

pequeno espaço para a formação pedagógica. Adentramos no século XXI em uma 

condição de formação de professores nas áreas disciplinares em que, mesmo com as 

orientações mais integradoras quanto à relação “formação disciplinar/formação para 

a docência”, na prática ainda se verifica a prevalência do modelo consagrado no 

início do século XX para as licenciaturas. 

  

No que diz respeito aos demais depoimentos, esses sinalizam uma influência da 

perspectiva do trabalho docente como prática social. Importa ressaltar que, tal sinalização, 

indicia uma aproximação com o que postula a Lei nº 9.394/96 em seu Art. 1 § 2º, que vincula 

a educação escolar no Ensino Médio ao mundo do trabalho e à prática social, a partir da visão 

que professor e estudante são sujeitos do processo educativo. 

Nesse contexto, de acordo com o aporte teórico que fundamenta este estudo, podemos 

inferir que os conceitos construídos pelos professores evidenciam um amálgama de sentidos e 

novos significados, que se substanciam num jogo de continuidades e descontinuidades. 

Na direção de evidenciar o movimento de permanência/alteração de sentidos, a partir 

da compreensão de Hargreaves (1998, p. 12) de que “os professores não são apenas 

aprendizes técnicos, são também aprendizes sociais”, indagamos os docentes sobre as 

implicações de exigências legais no exercício docente. Como resposta, a maioria absoluta dos 

participantes, 87,5%, afirma que têm a sua atuação docente afetada pela legislação em vigor, 

os outros 12,5% alegam que a sua atuação permanece sem alterações.  

Sim, porque cobra-se muito dos professores, em contrapartida oferecem muito pouco. Culpam 

os professores por todos os problemas em termos de aprendizagem. (PC2) 

Sim, porque a divisão dos conteúdos está confusa em relação aos livros e grade das escolas 

regulares e o Programa Integral. (PC3) 

Sim, porque a LDB veio confirmar uma prática já existente. (PC11) 

Sim, Porque a realidade das leis e a realidade no dia a dia é bastante diferente. (PC13)  

Sim, porque a meu ver o ensino está pautado na LDB, mas é sempre bom ir além, porque não 

se pode estancar a prática docente em modelos estabelecidos, é preciso ousar sempre. (PC10) 

Não, porque nos últimos quatro anos tiveram várias alterações no currículo de matemática no 

Estado, mas nada que afetasse minha atuação e o processo de ensino/aprendizagem que já 

visava a interação. A atividade docente necessita que sejamos cameleões e adequemos nossa 

prática dia a dia (PC1) 

Não, porque a necessidade de estudos e adaptação é uma condição de todas as profissões. 

(PC12) 

 

 No rol dos depoimentos acima apresentados, inferimos que a atuação docente vem 

sendo afetada não somente pela legislação, mas também pelo processo de formação 

continuada – principalmente no âmbito da autoformação. Ainda, podemos afirmar que os 
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discursos revelam uma atuação engendrada numa reflexão sobre conhecimentos, 

possibilidades e responsabilidades.  

Nesse quadro, compreendemos essas implicações como fator de ressignificação de 

socialização profissional. Como diz Dubar (1997), nesse momento se instala um processo de 

combinação das socializações passadas, posições desejáveis e novas exigências das instâncias 

legitimadoras, que representa uma transição constante de restruturação/construção de uma 

identidade de futuro no interior do espaço produtor da identidade passada.  

Corroborando essa compreensão, os dados acerca do percurso acadêmico-profissional 

dos participantes apontam reconfigurações na esfera da sua relação com a profissão docente. 

Com certeza, a cada formação que participo. Atualmente estou fazendo o mestrado e me vejo 

no lugar dos meninos (estudantes), perguntas que me faço devem ser as mesmas perguntas 

que eles fazem: para que vou usar isso? Em que vou aplicar? (PC1) 

Tive sim. Principalmente com as novas ferramentas tecnológicas. Aprender a usar o 

computador, o multimídia, pesquisar, ter novas ideias para ressignificar recursos e 

metodologias. Está aberta a aceitar que nem tudo que os estudantes perguntam sabemos 

explicar e por isso mesmo devo buscar o conhecimento para poder ajudá-los. (PC3) 

 Creio que sim. Pois, estamos sempre procurando reinventar. Às vezes não percebemos que 

estamos sempre numa mesma linha e debatendo, discutindo se especializando desperta e você 

reconstrói conceitos. Assisti a uma aula de um colega e pensa como poderia ser diferente com 

você. Creio que sempre tem essa coisa de se reinventar. (PC9) 

Enquanto docente minha atuação se apresenta mais madura, mais incisiva, mais segura diante 

daquilo que estou aplicando. No entanto, o desafio que tinha há 20 anos tem hoje com 

dimensões diferentes. (PC2) 

 

Esses depoimentos expressam uma necessidade constante que o professor sente de 

renovação de seus saberes profissionais, seja por enriquecimento do currículo profissional, 

pela construção e atualização dos conhecimentos científicos, tecnológicos e didático-

pedagógicos e pela troca de experiência razões que o conduzem a reconfiguração da atividade 

docente. Por sinal, acabam por ratificar que os saberes profissionais são provenientes da 

necessidade da prática e das teorias relacionadas às novas situações do contexto social que 

afetam a atividade profissional docente. No caso, a ação reflexiva e a abertura a apreensão de 

novos saberes profissionais pelos professores configuram-se como elementos constitutivos do 

processo identitário profissional docente.  

Nesse sentido, os dados confirmam a compreensão de Tardif (2008) de que o saber 

profissional docente é um amálgama de diversas fontes de saberes oriundos da história de 

vida pessoal e coletiva, das instâncias formativas e normativas da sociedade e de outros atores 

educacionais que se relacionem com os professores. Também ratificam o entendimento de 



 84 

Nuñes e Ramalho (2005) de que os saberes profissionais são produtos de relações difíceis, 

individuais e intersubjetivas entre os professores e destes com os outros grupos. No 

prolongamento desse entendimento, indagamos os participantes acerca do juízo que conferem 

às mudanças legais pertinentes as finalidades do Ensino Médio.  

Concordo, porque devíamos tirar realmente esse foco só em conhecimento e preparar o 

educando tanto para o mercado de trabalho, se for a opção dele, quanto para continuação dos 

estudos. Nesse ponto acredito que a LDB conseguiu juntar essas duas partes, se conseguimos 

fazer isso é outra história. (PC1) 

 Concordo, mas não temos recurso suficiente para formar esse cidadão, esse estudante de 

qualidade que eles querem. Não existem ainda recursos suficientes para formarmos pessoas 

capazes de enfrentar esse profissionalismo que se prega. Além da infraestrutura a formação 

dos próprios professores é deficiente. Nós não encontramos nas formações inovações, 

precisamos de dinamismo, de pôr em prática as teorias que a lei expressa. Só saberemos 

vivendo a relação teoria-prática em sala de aula. (PC2) 

Concordo, mas não acontece. Teoricamente sim, mas na prática, na prática é mais ou menos o 

que era antes, somente acúmulo de conteúdo. Essa visão integral é diferente do que acontece 

no dia a dia da escola integral. A escola integral não tem os recursos que ela diz que tem, não 

tem, é só aula, aula, aula e acúmulo de conteúdo. Não há diversificação nenhuma, só o 

professor mesmo que passa o dia todo na escola e ele não vai fazer tanta coisa diferente que 

vá despertar o estudante, precisa de outros profissionais, de outras áreas dentro da escola. 

Necessita de aulas de artes, danças, esportes, técnicas, isso vai fazer o estudante um ser 

integrado. (PC9) 

Concordo, porque inclusive acredito que o Ensino Médio hoje em dia trabalha muito voltado 

para questões prática para vida, podendo aplicar os conhecimentos no seu dia a dia. Ou seja, 

trabalha o ensino de uma forma mais integrada com a vida. (PC10) 

Creio que agora aumentou muito o conteúdo que nem sempre é o que o estudante precisa. 

Fomos para o extremo, nem o mínimo, nem o máximo. E quando se fala de vestibular local 

para o ENEM percebemos uma diferença muito grande. O ENEM quer que você entenda o 

assunto, é interpretação de texto, que é básico, que o estudante tem que saber. Quando vai 

para o vestibular local UPE, Federal requerem conteúdo, mesmo que o aluno não vá usar mais 

esse conteúdo. Acredito ser necessário verificar o que é mais importante tanto de língua 

portuguesa e matemática como das demais áreas necessárias para a formação do estudante. 

(PC11) 

 Vejo que essas mudanças avançam e retrocedem. Avançam quando um jovem dá de cara com 

uma prova do ENEM que são textos que exigem compreensão e percebe que a filosofia, a 

história, a sociologia, a língua portuguesa contribuem para interpretação daquele texto. De 

outro lado, o professor tem um conteúdo programático a cumprir, mas encontra anos de 

defasagem nos estudantes, fazemos então um milagre e o conteúdo é dado porque o Sistema 

exige, mas sabe-se que sempre fica faltando para se chegar a essa integração das áreas. 

(PC12) 

 

No rol desses depoimentos, 75% dos professores revelam concordância com as 

finalidades do EM expressas na Lei nº 9.394/96 e outra parcela, 25%, nem concorda, nem 

discorda, somente alega que houve mudanças. Inclusive, para esse último grupo, as mudanças 
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se apresentam do lado oposto à realidade e que, para a concretização do que dizem, 

relacionam fatos do cotidiano no Ensino Médio. No que se refere à concordância, no 

reconhecimento da necessidade de articular conhecimento científico e o cotidiano na 

formação dos jovens do EM, identificamos uma aproximação com o defendido por Zibas 

(2005a, p. 19) em termos de que:  

é preciso reconhecer que as necessidades de desenvolvimento social e econômico 

são muito concretas e que embora as relações macroestruturais componham o núcleo 

dessas rápidas mudanças – a formação da juventude para enfrentar a nova realidade 

impõe-se como um desafio muito objetivo, sempre resguardada a compreensão de 

que tal formação deve ser muito mais ampla e profunda do que aquela demandada 

pela produção. 

 

Com efeito, os professores colaboradores desta pesquisa ao mesmo tempo em que 

confirmam e reconhecem a significância das finalidades para o EM na atualidade, questionam 

a discrepância existente entre as condições reais historicamente dadas e as previstas no 

documento legal. Ao apontar essa discrepância os professores colaboradores afirmam quase 

com unanimidade que no cotidiano da prática educativa essas mudanças são sentidas e 

vivenciadas de forma pontual. 

Também podemos inferir, a partir de tais depoimentos, que a iniciativa de implantação 

do ensino integral ainda se distancia da concepção de uma formação humana integral na 

operacionalização e consideram que a infraestrutura necessita de mais investimentos para 

favorecer o efetivo sucesso de uma ação educativa articulada entre teoria e prática social.  

Entendemos, então, que existe um esforço dos professores em compreender os 

princípios metodológicos estabelecidos pela legislação, no intuito de elaborarem situações 

integradas entre os conteúdos a serem trabalhados com os jovens e o cotidiano. Nesse caso, tal 

esforço decorre das acepções construídas e internalizadas durante o processo de 

profissionalização desses docentes. 

Ainda é possível evidenciar, ratificando achados já realçados, uma identificação 

positiva com a cultura dos jovens, em detrimento do que difunde a literatura sobre a negação 

de aproximação dos professores com os estudantes do EM. Segundo Loureiro (2001), as 

modificações sociais são indissociáveis das transformações de identidade, que no processo de 

aprendizagem coletiva constroem novas formas de se relacionar com o mundo e com os 

outros.  

Outro ponto a destacar no âmbito de influências diz respeito a práticas sociais, bem 

como aprendizagens experienciais dos participantes. 
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Acredito que já mudei muito a minha forma de ensinar. Quando a gente começa logo fica 

preocupada só em ensinar, passar o conteúdo e sua disciplina é a mais importante do mundo. 

Com o tempo percebemos que temos educandos e que o conteúdo pelo conteúdo não é o mais 

importante, pois o que importa realmente é a formação dele como pessoa, consegui fazer com 

que seja uma pessoa autônoma e que consiga se adaptar bem em qualquer lugar do que ter 

uma gama de conhecimento e não saber aplicar na vida. (PC1) 

 Concordo que influencia, porque qualquer mudança que ocorra influencia nossa atuação, mas 

sem deixar de lado o seu modo de conduzir as coisas. Eu sempre estou aberta a novas 

possibilidades, principalmente por trabalhar a língua portuguesa tenho que ser bastante 

flexível. (PC10)  

 Tentei acompanhar as mudanças me atualizando. Essas mudanças são boas para os estudantes 

que agora enxergam quando não está acontecendo o processo de ensino. Já o professor que 

não tem preparo, não sabe usar seus direitos, entra em conflitos com os estudantes. O 

conteúdo programado tem que ser realizado conforme os parâmetros, os dias letivos tem que 

ser garantidos. Isso é bom, mas por outro lado não se vê o conteúdo na perspectiva de 

trabalhar o protagonismo que se exige e que se requer tanto hoje dos estudantes. (PC12) 

Na minha docência não vejo muita diferença, mas porque comecei a trabalhar numa escola 

que já visava esse tipo de formação mais construtivista. Minha formação teórica no curso de 

licenciatura não tinha essa preocupação e, além do mais, só aprendemos mesmo no dia a dia 

da atuação. Essa escola que iniciei minha docência me formou nessa visão de trabalho e a 

minha atuação tem muito reflexos do que aprendi nessa escola. Não era uma escola nova, mas 

antes mesmo da LDB atual já atuava numa visão freiriana de formação do ser. Claro que todo 

professor tem um pouco de tradicional e se ele tiver disposição também terá um pouco de 

construtivista, uma visão mais integradora. (PC9) 

 

As sinalizações de reconstrução de acepções pedagógicas, no âmbito dessas 

declarações, indiciam um indicativo de reflexividade da trajetória pessoal e coletiva na 

atividade docente. Nesta direção é que se destacam indícios de reconfiguração da atuação 

docente e, consequentemente, influência na reconstrução da identidade profissional docente. 

No caso, ratificando a compreensão de Dubar (1997a, p. 239) de que 

 

[...] as identidades sociais e profissionais típicas não são nem expressões 

psicológicas de personalidades individuais nem produtos de estruturas ou de 

políticas econômicas que se impõem a partir de cima, elas são construções sociais 

que implicam a interação entre trajetórias individuais e sistema de emprego, sistema 

de trabalho e sistema de formação.  

 

Isso porque os depoimentos evidenciam mecanismos de sentido que os professores 

atribuem a si mesmos, aos seus saberes específicos, ao lugar da sua profissão, ao contexto de 

trabalho, a atividade docente, ao sentido de serem docentes e as normas que envolvem a 

profissão. E, para além do exposto, existem os outros que direta ou indiretamente fazem parte 

desta construção em cada momento de sua vida, provocando reconstruções das identidades, 

outrora internalizadas e exteriorizadas.  
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Se por um lado os dados sinalizam mudanças na atuação docente influenciada pelo 

contexto social e legislativo educacional, por outro lado as falas dos professores também 

evidenciam a permanência da preocupação com o sentido prescritivo e normativo no interior 

das instituições educativas. 

Tendo em conta que a dinâmica de mudança identitária profissional não envolve 

somente mecanismos de atribuição, mas também mecanismos de identificação situados numa 

relação entre identidade atual e configuração identitária futura, questionamos os professores 

colaboradores como procederiam se seu filho quisesse ser professor, cujas respostas estão a 

seguir apresentadas. 

 

Eu só tenho uma filha e gostaria que ela fosse professora... Ao mesmo tempo ficaria 

preocupada, para que não passasse o mesmo que passei nestes 40 anos de profissão. Mas, 

mesmo assim não iria fazer a guerra que minha família fez comigo, eu aceitaria. (PC3) 

Eu deixava (nesse momento a professora ao lado fez uma cara de reprovação olhando para 

professora). Por que sempre digo aos meus estudantes escolham uma profissão que primeiro 

você goste, pois vai passar 10, 12, 15 horas ligada à sua profissão. Segundo procure ganhar 

dinheiro porque o dinheiro é para sua sobrevivência. Isto porque para mim tanto faz ser 

professor, estilista..., pois podemos ser o que desejarmos... O importante é se satisfazer e 

procurar sua sobrevivência. Eu não tenho filho, mas se tivesse ele poderia ser professor 

quantas vezes quisesse isso não me incomodaria. (PC9) 

Eu daria o maior apoio e não daria conselho para mudar de profissão. Porque sou professora, 

não porque tive uma vida difícil, mas porque escolhi o que queria fazer, é uma realização 

pessoal. Então se entrei na área da educação porque meu filho não pode entrar também? Eu 

daria o maior apoio e não daria conselho para mudar de profissão. (PC10) 

Se ele escolher tentarei passar minha experiência. Até porque se você tiver uma boa 

formação, consegui um status satisfatório. Por exemplo, se você for professor de Ensino 

Médio terá X, mas se escolhe ser um pesquisador, professor de universidade terá X mais Y. 

Você pode ser professor e ser uma pessoa bem financeiramente e realizada. Pois você cava as 

oportunidades. Eu sou professora, mas conheço o mundo. (PC12) 

Só oriento, não desestimularia em nenhum momento. Porém lembraria que professor precisa 

estudar muito. Caso não queira estudar, poderá fazer outra coisa. (PC1) 

Caso optasse, eu aceitaria, mas seria difícil. Não gostaria devido às situações que já passei. 

Iria fazer de tudo para ele não ser, a não ser que fosse um professor de cursinho, para viver 

com qualidade. (PC2)  

 

Nos depoimentos acima, no que diz respeito a aceitar ou não aceitar a profissão 

docente como escolha profissional do filho, se confirma o evidenciado por Carrolo (1997) de 

que existe um entrelaçamento entre a dimensão pessoal e profissional produtora de 

sentimentos ambíguos onde a identificação e a dedicação à profissão se confundem com as 

circunstâncias concretas da ação. 
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Com efeito, essas falas revelam uma articulação tensa entre o individual e a cultura da 

identidade no trabalho, bem como resgatam o movimento complexo que permeia a escolha 

profissional. Movimento complexo por envolver numa rede comunicacional aspectos internos 

e externos ao indivíduo no qual se destaca a ação reflexiva do que se quer para si, da 

apreciação do outro e a projeção de si no futuro. 

Apesar dessa complexidade os professores desta pesquisa evidenciam na sua maioria 

uma postura favorável à possibilidade do filho vir a ser docente. No entanto, salientamos que 

essa postura não se apresenta homogênea no contexto das pesquisas referente à profissão 

docente.  

De modo geral, os achados aqui considerados, acerca do mundo vivido no trabalho 

docente, evidenciam processos ora de continuidades, ora de descontinuidades da configuração 

identitária profissional docente dos professores que atuam no Ensino Médio.  

Esses processos na forma de continuidade se expressam em posturas internalizadas e 

cristalizadas da identidade docente base (dinâmica identidade primária - identidade 

secundária), principalmente frente às adversidades impostas pelo ambiente de trabalho que 

afetam sua atividade em sala de aula, bem como expressam a permanência da compreensão do 

EM, enquanto profissionalizante direcionado ao ensino superior ou ao ensino técnico.  

Ao mesmo tempo eles se demonstram como reconstrução, na medida em que os 

professores ratificam a docência como profissão de trabalho sobre o humano (TARDIF; 

LESSARD, 2011) e, também, ao indicar preocupação com o processo de ensino e 

aprendizagem, reconhecendo o estudante como sujeito da ação educativa indiciando uma 

superação da concepção de ensino/aprendizagem centrada na figura do professor. 

Noutro momento, essa reconstrução é compreendida na medida em que expressam a 

importância da ressignificação dos saberes profissionais, expressando uma valoração da 

formação continuada no percurso profissional. 

Em suma, tais manifestações expressas pelos professores desta pesquisa, atores de 

uma dada identidade profissional, situadas no sentido dos espaços-tempos individuais e 

coletivos de trabalho e formação encontram apoio nos estudos que consideram a identidade 

profissional docente como movimento permanente de construção/desconstrução e 

reconstrução de situações e percursos individuais e coletivos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da compreensão de que a identidade profissional é produto-processo de 

múltiplas relações estabelecidas entre o Eu profissional e as socializações consigo próprio, 

com os outros, com seus pares/parceiros e com as normas existentes na sociedade, a que 

pertence, seja institucional ou social, o desenvolvimento desta pesquisa teve como 

questionamento norteador: que elementos vêm contribuindo em processos de construção 

identitária profissional docente de professores que atuam no Ensino Médio em termos de 

continuidades e descontinuidades?  

Para responder essa indagação, tivemos como objetivo compreender como professores 

que atuam no Ensino Médio vêm (re)construindo a sua identidade profissional docente a partir 

de reconfigurações preconizadas pela Lei nº 9.394/96, em termos de continuidades e 

descontinuidades. Considerando este propósito definimos um percurso investigativo que nos 

aproximasse dos sentidos e interpretações que os professores fazem de si, de si com o outro e 

do outro nas relações de trabalho – cujos dados recolhidos viabilizou sistematizar os achados 

em três eixos. 

No que diz respeito ao primeiro eixo – Opção pela docência foi possível identificar 

que no cerne do grupo de professores participantes desta pesquisa, se destacou como aspecto 

motivacional da escolha profissional, tanto a identificação com a docência como a influência 

de amigos e professores. Nesse sentido, tendo por base Dubar (1997a), quando trata da 

articulação entre a identidade para si e identidade para outro, engendrada na relação 

conflituosa do que se é e no que se quer ser, ratificamos a existência de negociações entre as 

transações biográficas e relacionais tendo em conta as imagens de si e realizações das 

projeções de si para o futuro, situadas entre à confirmação e à diferenciação em relação aos 

outros.  

Em aglutinação a esses elementos motivacionais outros achados desse eixo revelaram 

a satisfação em exercer a atividade docente, fundamentada em motivos intrínsecos 

(identificação com a docência, realização pessoal), bem como na compreensão da docência 

como uma atividade profissional de intervenção na sala de aula e no contexto social. 

Ainda foram encontrados elementos que se mostraram congruentes com as etapas do 

processo histórico profissional defendido por Nóvoa (1991), ao confirmar a funcionarização 

profissional conferida por uma certificação. Certificação esta que, nos dias atuais, se 

concretiza na aprovação em concurso público de provas e títulos e se constitui como razão da 

escolha pelo Ensino Médio. Podemos inferir que essa certificação, situada na dinâmica da 
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construção da identidade profissional do professor, representa uma valoração da formação 

profissional docente. 

No que se refere ao segundo eixo, denominado Opção pela continuidade na docência, 

os dados revelaram como razões da continuidade na docência no EM a interação/identificação 

estabelecida entre professor e estudante, caracterizado no discurso dos professores como troca 

e o autorreconhecimento como orientador do processo de ensino e aprendizagem.  

Essa identificação com os jovens, inserido no movimento de identidade profissional 

docente, aponta para um rompimento, ou seja, uma descontinuidade com a acepção de 

homogeneização do ensino que visava um educando sem voz, receptor de conhecimentos, 

valores e cultura, enfim, sem interatividade com o professor.  

Desse modo, foi possível constatar que o trabalho docente no EM, para os professores 

participantes, se configura numa ação educativa onde professor e estudante são sujeitos do 

processo educacional escolar. É importante ressaltar que os professores pesquisados veem o 

estudante do EM como elo de ligação com as mudanças sociais, o que outrora não 

encontramos expresso na literatura educacional sobre essa etapa.  

Esse elemento indicia uma descontinuidade da acepção tradicional de ensino, que 

prima pela supremacia do professor sob o estudante, favorecendo um processo educativo 

uniforme e estável. Ao mesmo tempo, ele demonstrou a ocorrência de um movimento de 

interpretações e significações, construído num percurso espaço-tempo sócio-histórico, 

resultando em novas maneiras de estar e agir na profissão no Ensino Médio.  

A respeito de transformações dessa ordem, Loureiro (2001) compreende como um 

processo de mudança que está imbricada num novo posicionamento do indivíduo na 

sociedade, consequentemente numa reconstrução identitária, possibilitando novas maneiras de 

relacionar-se com o Outro.  

Ademais, os posicionamentos dos professores considerados revelaram uma acepção de 

homem, de mundo, de educação e de sociedade, diferente em relação a outros momentos 

históricos experienciados, abrindo espaço para o exercício da criticidade, não somente das 

relações estabelecidas no ambiente de trabalho e formativo, mas também das instituições 

reguladoras da profissão. É no interior desse pensamento crítico que emergiu o sentimento de 

desestímulo em relação às determinações institucionais e financeiras no tocante a profissão 

docente.  

Nesse quadro, identificamos o desestímulo e a desvalorização como elementos de 

continuidade da identidade profissional docente, no âmbito da funcionarização dos 

professores. Importa salientar que tais elementos permeiam o processo de profissionalização 
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docente brasileira e se estende aos dias atuais, embora os participantes também tenham 

atribuído um sentido peculiar à profissão docente, conferindo um estatuto de reconhecimento 

de valoração profissional no quadro das profissões. 

A partir desse eixo, foi possível verificar a coexistência de elementos de 

descontinuidades e continuidades, em permanente relação de tensão no interior da dinâmica 

identitária profissional docente. 

No que diz respeito ao terceiro eixo, denominado Elementos que vêm contribuindo 

em processos de (re)construção identitária profissional docente de professores que atuam 

no Ensino Médio, os achados revelaram que o processo de (re)construção identitária dos 

professores que atuam no EM se evidencia por meio de ações contraditórias expressas nos 

seus discursos, principalmente confirmando a compreensão de Hall (2005), de que as 

identidades podem ser modificadas constantemente a partir do envolvimento do sujeito com o 

contexto social/cultural do qual faz parte.  

Nesse sentido, os elementos apontados pelos participantes ratificaram a transação 

entre os efeitos das exigências sociais educativas, a atuação profissional, a formação 

profissional e aspectos pessoais da história de vida entrelaçados no âmago do movimento 

identitário profissional.  

Outro elemento revelado na pesquisa, e que vem contribuindo na construção 

identitária profissional docente, diz respeito ao comprometimento profissional com o ato de 

ensinar aos jovens do EM. Esse comprometimento se expressa na necessidade premente de 

atualização dos conhecimentos especializados, mas também tecnológicos e didáticos 

acrescidos da troca de experiência. Importa destacar a relevância conferida as oportunidades 

formativas no favorecimento de recepção e sentido do trabalho docente. 

Nesse movimento reinterpretativo, foi possível constatar que o domínio disciplinar se 

apresenta como fator de segurança profissional docente, mas com conotação diferente da 

visão deste domínio por si ser a própria docência. No caso, os dados apontaram para a 

importância do conhecimento escolar disciplinar, no âmbito do reconhecimento da 

necessidade de relacioná-lo ao contexto social, na direção de promover uma formação mais 

crítica e propositiva ao estudante, embora esses dados apontem, no que se refere à função 

básica do Ensino Médio, para uma continuidade da dualidade histórica do EM – relacionada à 

divisão ensino propedêutico e ensino profissionalizante. 

No que diz respeito aos achados na sua relação com reconfigurações preconizadas pela 

Lei nº 9.394/96, esses revelaram uma influência maior da trajetória profissional. E, no âmbito 
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de uma discrepância entre o real e o normativo, o paradoxo vivido no mundo do trabalho 

docente não interfere no sentimento de pertencimento a categoria profissional.  

No entrecruzamento dos dados encontrados e estudos sobre a dinâmica identitária 

profissional, ratificamos a compreensão de Dubar (1997a) de que a identidade profissional 

docente se constrói numa dinâmica de processos de socialização contínua. Nesse sentido, os 

conhecimentos e experiências estruturantes desse processo dialogam com outros 

conhecimentos e experiências oriundas da prática, da organização e da realidade social.  

Essa dinâmica está associada à mobilização permanente de identificação Eu-Outro, 

haja vista que implica numa necessidade de compreender e ajustar de forma relacional 

dispositivo referente ao saber especializado construído na formação inicial, no 

desenvolvimento da prática docente, nas responsabilidades e autonomia concernentes à 

docência, seus valores, sua cultura e às mudanças advindas do processo evolutivo da 

sociedade, que afetam aquilo que fazem na sala de aula.  

Nesse sentido, o ajustamento se apresenta como afirmação do Eu profissional e a 

possibilidade de reconhecimento coletivo. Esse reconhecimento coletivo, no caso dos 

professores colaboradores, apresenta relações de caráter ambivalente situado entre o não 

reconhecimento e o reconhecimento. O não reconhecimento se inscreve na relação que 

mantém com o prestígio inexpressivo da profissão no interior da sociedade. Quanto ao 

reconhecimento, este se efetiva na relação interativa com os estudantes do Ensino Médio, mas 

também pelos saberes adquiridos na formação inicial legitimados pela certificação e pelo 

concurso público. Entretanto o espaço potencial de reconhecimento situa-se no interior da sala 

de aula, diante da limitada valorização social. Desse modo se evidencia uma dimensão 

socioafetiva com a profissão. 

A partir das inferências construídas ao longo da pesquisa foi possível compreender que 

a construção identitária profissional docente, de professores que atuam no EM, caracteriza-se 

de forma compósita assentada em elementos de continuidades e descontinuidades num 

processo de reconhecimento e não reconhecimento.  

No que se refere a essa dinâmica identitária profissional docente em termos de 

continuidades foi possível identificar: 

. satisfação com o trabalho docente, associada ao prazer de lecionar; 

. sentimento de pertencimento a uma categoria; 

. autovalorização da imagem de si enquanto profissional da docência; 

. dualidade da função do Ensino Médio (mercado de trabalho/universidade); 
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No que diz respeito aos elementos de descontinuidades inseridos nesse movimento 

identitário profissional docente dos professores que atuam no EM, identificamos: 

. ampliação da participação feminina no quadro docente do Ensino Médio; 

. concentração de professores lecionando exclusivamente no Ensino Médio; 

. identificação com a faixa etária (jovens) do EM e aproximação com os estudantes; 

. possibilidade de trabalho interativo entre professor e estudante ambos com voz; 

. reconhecimento da ação docente no interior da sala de aula; 

. abertura a novos saberes; 

. caráter interventivo da autoformação. 

Diante desse quadro, a pesquisa oportunizou a todo o momento reflexões acerca do 

processo sócio/histórico/cultural que afetam a construção identitária profissional docente no 

âmbito do EM, fornecendo elementos que se mostraram relacionados com a teoria que nos 

serviu de referência. Nesse sentido confirmamos a pertinência da opção pelo referencial 

teórico considerado, ao permitir constatar que os processos de avanços histórico que 

permeiam a sociedade contribuem na (re)construção da identidade profissional docente. 

Principalmente, em termos de evidenciar o movimento cíclico dialético entre a maneira de se 

viver o trabalho docente, a trajetória socioprofissional e a formação inicial e continuada. 

Entendemos que esta pesquisa vem a contribuir para a compreensão do movimento de 

(re)construção identitária profissional docente, particularmente de professores que atuam no 

EM. Entre outros, diante da singularidade da descoberta do elemento identificação com os 

jovens, em termos do reconhecimento do que move o exercício da atividade docente no 

Ensino Médio e, considerando o caráter fecundo de um trabalho deste porte, evidenciamos 

questões suscitadas diante deste achado que poderão tornar-se interesse de novos estudos: 

 Se a identificação com os jovens motiva o exercício docente no EM e a formação de 

professores prepara para todas as etapas da Educação Básica, que elementos 

contribuem para a construção da profissionalidade docente no quadro das 

especificidades do EM?  

 Que implicações a identificação com os jovens, público do EM, traz para a formação 

de professores da Educação Básica, em termos de se considerar o terreno, uno e 

diverso, que caracteriza a profissão docente? 
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APÊNDICE A 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO NA 

PESQUISA 

 

 

Caro(a) Professor(a): 

 

 Na condição de mestranda em educação pela Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), estou desenvolvendo um estudo sobre a construção da identidade profissional 

docente de professores que atuam no Ensino Médio. E, por necessitar coletar informações 

sobre a trajetória pessoal, formativa e socioprofissional do professor desta etapa de ensino, 

gostaria de contar com a sua colaboração neste processo respondendo a este questionário. 

 Esclareço que os dados coletados serão tratados assegurando o sigilo ético científico. 

 Desde já agradeço a participação voluntária em colaborar com esta pesquisa e nos 

colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Caso queira obter o resultado final 

deste trabalho faça a gentileza de abaixo informar o respectivo e-mail: 

  

Assinatura do participante:_____________________________ 

Email: _____________________________________________ 

Assinatura do pesquisador(a):____________________________ 
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APÊNDICE B  

 

Questionário 

 

1.Dados Gerais 

Idade:_________ Sexo:______ Ano de ingresso na Rede estadual: _________ 

Escolaridade 

a) Nível Médio: 

(   ) Propedêutico (   ) Normal  Médio (   ) Supletivo (   ) Técnico  (  ) Outro 

b) Nível Superior: 

Curso: _______________ É graduado(a) em outro curso, qual? ____________ 

c) Nível Pós-Graduação (concluído ou cursando) 

 (   ) Especialização________________  

 (   ) Mestrado____________________   

(   ) Doutorado____________________   

 

2. Opção pela docência 

 

a) Por que você escolheu a profissão docente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) O que você acha da profissão docente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) Como você se vê professor do Ensino Médio? Por quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. Docência no Ensino Médio 

 

a) Ano que começou a lecionar no Ensino Médio:_________ 

 

b) Turno(os) que leciona: (  ) manhã (   ) tarde (   ) noite 
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c) Disciplina (as) que leciona: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

d) Possui outro vínculo empregatício: (   ) Rede Municipal (   ) Rede Federal   (   ) Rede 

Particular 

 

e) Você exerce outra função além da docência no Ensino Médio?  

Em caso afirmativo, qual(ais)?__________________________ 

 

f) Por que escolheu lecionar no Ensino Médio?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

g) Para você qual é a função básica do Ensino Médio? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

h) A sua atuação docente vem sendo afetada por alterações definidas para o Ensino Médio, 

através da legislação educacional? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Observação 

Havendo a necessidade de realizar entrevista, gostaríamos de continuar a contar com a sua 

colaboração. Assim, por favor, escreva o eu nome, email, fone e disponibilidade de horário 

(turno e dia da semana). 

NOME FONE HORÁRIO TURNO DIA DA 

SEMANA 

     

EMAIL 
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APÊNDICE C 

 

 

Roteiro da Entrevista 

 

 

1. Como se deu a sua escolha pela profissão docente e a sua opção para atuar no Ensino 

Médio? 

 

2. O que você mais gosta no exercício da docência no Ensino Médio? Por quê? 

 

 

3. Do seu ponto de vista, quais são os maiores desafios da docência no Ensino Médio? 

Por quê? 

 

4. Como você vê a profissão docente perante as demais profissões? E como se vê como 

profissional docente? 

 

5. Você concorda com as mudanças legais referente às finalidades do Ensino Médio? 

 

6. As exigências legais (Lei 9.394/96) que redefinem a função cidadã (caráter 

propedêutico) Ensino Médio vem influenciando a sua atuação docente? Por quê? 

 

7. No seu percurso acadêmico-profissional você sofreu algum tipo de preconceito por ter 

escolhido a profissão docente? Por quem? Como? 

 

8. No seu percurso acadêmico-profissional você teve momentos de reconfiguração 

profissional docente? Por quê? 

 

9. Caso o seu filho(a) quisesse ser professor(a) o que você faria? Por quê? 

 

 

 

 


