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RESUMO 

 

 Este estudo está voltado para identidade profissional do docente no ensino superior. 

Busquei compreender como os professores que atuam na formação de futuros profissionais 

docentes constroem sua identidade profissional, assim como explorar a relação e a 

percepção que esses professores tem de seu fazer docente e se se percebem enquanto 

multiplicadores desse fazer. O objeto de estudo foi a identidade profissional docente, 

entendendo-a como permeada por atributos valorativos da identidade pessoal e social do 

individuo. Essa compreensão foi a partir dos estudos de Dubar, Nóvoa, Pimenta e 

Anastasiou, Sauza e Hall, tais autores foram usados como ferramentas principais, porém 

não exclusivas de análise. Tomei como encaminhamento metodológico a abordagem 

qualitativa. Escolhi como lugar de busca para a investigação a Universidade do Estado do 

Pará. O meio utilizado para coleta de informações foi histórias de vida de quatro 

professores atuantes em cursos de licenciatura. A pesquisa revelou que: os 

comportamentos, as atitudes e as representações dos professores sobre si próprios e a cerca 

de suas carreiras profissionais estiveram em freqüente mudança ao longo do tempo; A 

trajetória profissional de cada professor resultou de investimentos na esfera pessoal e 

profissional; O contexto social, econômico, político, ético, cultural e humano eram 

condicionantes de alteração nas identidades; Os professores encontravam-se motivados em 

busca de saberes; As historias de vida revelaram crises de identidades pessoais e 

profissionais e no interior dessas crises houve desenvolvimentos dos professores enquanto 

pessoas e profissionais docente. 

 
 
Palavras-Chave: Identidade Pessoal– Identidade Profissional – Formação Docente– 
Saberes -fazeres 
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ABSTRACT 

 

 This study it is come back toward professional identity of the professor in superior 

education. I searched to understand as the professors who act in the formation of teaching 

professional futures construct its professional identity, as well as exploring the relation and 

the perception that these professors has of its to make professor and if they perceive while 

multiplying of this to make. The study object was the teaching professional identity, 

understanding it as full of values and attributes of the personal and social identity. This 

understanding was from the studies of Dubar, Nóvoa, Pimenta and Anastasiou, Sauza and 

Hall, such authors had been used as main, however not exclusive tools of analysis. I took as 

methodologic guiding the qualitative boarding. I chose as place of search for the inquiry the 

Universidade do Estado do Pará. The way used for collection of information was histories 

of life of four operating professors in licenciatura courses. The research disclosed that: the 

behaviors, the attitudes and the representations of the proper professors on itself and about 

its professional careers had been in frequent change to the long one of the time; The 

professional trajectory of each professor resulted of investments in the personal and 

professional sphere; The social, economic context, politician, ethical, cultural and human 

were condicionantes of alteration in the identities; The professors keep motivated in search 

to knowledge; The histories of life had disclosed crises of personal identities and 

professional and in the interior of these crises it had developments of the professors while 

people and professionals teaching. 

 

 

 

Key-Words: Personal identity - Professional Identity - Teaching Formation - To know-to 

make 
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“Graças te dou, visto que por modo 
assombrosamente maravilhoso me formaste; as 
tuas obras são admiráveis, e a minha alma o 
sabe muito bem” 

Salmo 139:14 
 



 

15

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Os estudos sobre a docência destacam um conjunto de saberes e competências os 

quais permeiam a complexidade da prática educativa, destacando o relevante papel do 

docente do Ensino Superior, no processo de compreensão dos fatores que envolvem o ato 

de ensinar e aprender e seus múltiplos enfoques. Desse modo, a profissão docente 

pressupõe o compromisso político-social, envolvendo a imersão de educadores e alunos, 

em um processo de construção de conhecimentos, saberes, competências e identidades 

pessoais e profissionais. 

Nesse contexto, ressaltamos a diversidade de problemáticas educacionais presentes 

na docência do educador do Ensino Superior, tais como: o trabalho docente, os saberes, o 

desenvolvimento de competências, a identidade profissional. Essas problemáticas estão 

imbricadas e latentes em uma amplitude educacional, porém, para efeito desta pesquisa, 

abordarei a identidade profissional. Tal escolha surgiu com o intuito de ampliar a 

compreensão da trajetória pessoal e profissional de construção do docente da Educação 

Superior, assim como analisar a práxis de educadores sob a égide da construção da 

identidade. 

É mister destacar que a temática “A Identidade Profissional do Docente no Ensino 

Superior” está intimamente relacionada a minha trajetória profissional, posto que, enquanto 

docente nos cursos de licenciatura da Universidade, possuía uma contínua reflexão acerca 

da relação a qual nutriam  meus alunos com a identidade docente, haja vista que 

constantemente era surpreendida com relatos dos alunos, os quais expressavam total 

desconhecimento e/ou desinformação em relação a  complexidade da atuação docente. A 

docência parecia algo distante na ótica desses alunos, pois parcela significativa deles 
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mostrava-se sem identificação com o curso escolhido, o que me fez supor que, para 

construí-la, tais alunos precisariam que os professores pudessem ser e proporcionar 

referenciais no âmbito da atuação docente. 

As inquietações foram ampliando-se, a partir de meu fazer docente, ao longo de 

doze anos, em diálogo com os meus pares e com os discentes dos cursos em que atuava. 

Nossos diálogos giravam em torno das relações do professor com sua prática, os caminhos 

por meio dos quais nos tornamos professores e o sentimento em relação à profissão, assim 

como os salários e a imagem social da docência. A cada ingresso de novos alunos para os 

cursos de licenciatura, quando iniciávamos com uma nova turma, fazíamos uma sondagem 

sobre as motivações que os levaram a escolher a docência como campo de exercício 

profissional. Tais sondagens vinham sendo realizadas a fim de conhecer melhor quem era o 

aluno, perceber o que ele já havia trabalhado em relação ao programa da disciplina, para 

que eu pudesse melhor fazer a seleção dos conteúdos a serem trabalhados, facilitando 

assim a organização das aulas e a priorização de algumas atividades. Realizávamos a 

sondagem, por meio de questionários e entrevistas com os alunos dos cursos de 

licenciatura em Formação de Professores, Matemática e Pedagogia. Com essas turmas, 

trabalhava com a disciplina Didática. No primeiro semestre do ano de 2003, ao aplicar a 

sondagem com os estudantes do Curso Formação de Professores, descobri que vários 

alunos procuravam as licenciaturas por motivos variados: não chegavam a 10% os que 

diziam se identificarem ou gostarem da idéia de ser professor(a), ao passo que os demais 

escolheram o curso por motivos bem diferenciados. Entre as respostas apontadas estava o 

fato do curso escolhido ser o de maior possibilidade de entrada na Universidade, pois a 
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pontuação que os candidatos atingiam era em um índice menor que o de outros cursos; isso 

tornava a concorrência mais fraca, segundo os alunos. 

Outros afirmaram optar pelo curso porque, além de haver menos concorrentes em 

relação a outras áreas, o curso oferecia um grande número de vagas1. Isso possibilitaria 

maiores chances de ingresso. alguns afirmavam, ainda, que haviam se inscrito, mas não 

sabiam bem o porquê, estavam cursando simplesmente pelo fato de terem sido aprovados. 

Outro dado percebido com a sondagem foi que havia alunos que estavam cursando 

paralelamente outro curso superior, como História, Geografia ou Engenharia de Alimentos 

em outras universidades (públicas e privadas). Outro fato revelado foi que os alunos que 

estavam entrando no curso de Formação de Professores, em sua maioria, nunca tiveram 

nenhuma experiência com a docência, o que vivenciaram foi enquanto alunos, através do 

contato com os seus professores.  

A partir daí, minha preocupação começou a se centrar nos formadores. Perguntava-

me sobre o que pensam os professores sobre sua profissão, como se identificam com a 

docência e que identidade profissional  revelam os docentes que atuam nos cursos de 

licenciatura. Desse modo, pensar no formador me fez querer conhecer mais sobre esse ser 

que se torna um profissional no fazer docente. E esse eu-professor, no ato de ser e se fazer 

professor, não deixa de ser uma pessoa, como afirma Nóvoa (1992, p.25). Assim, embora 

esta não seja uma das preocupações da presente pesquisa, pensamos que esse professor 

formador, o qual constrói uma identidade profissional, pode estimular ou não o 

desenvolvimento profissional de outros docentes. 

Assim sendo, na busca de conhecer esse profissional, refletimos  sobre quem ele é e como formou sua identidade profissional, qual 
imagem tem do ser profissional docente, como ele se percebe enquanto docente, como se relaciona com seus pares e se sente 
realizado (ou não) profissionalmente. 

                                                           
1 O curso de Formação de Professores em Educação Básica é um curso apontado por ofertar duzentas vagas, 
sendo 100 por semestre: 50 no turno da manhã e 50 no da tarde. 
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Diante da insegurança dos alunos face ao curso escolhido, foi crescendo minha 

preocupação com uma identidade dos docentes da Educação Superior. A partir daí, surgiu 

a seguinte pergunta a qual norteou os passos da presente pesquisa: como os professores que 

atuam na formação de futuros profissionais docentes constroem sua própria identidade 

profissional? Tal questão me conduziu, portanto, a pesquisar como o docente da Educação 

Superior, especificamente os formadores de professores, constroem a própria identidade 

enquanto docentes. 

A investigação da temática em tela visou explorar a percepção a qual os professores 

da UEPA têm de seu fazer pedagógico e de sua intenção enquanto profissionais 

multiplicadores do fazer docente, visando avaliar a identidade profissional do docente do 

ensino superior e a relação que tais docentes têm com sua escolha profissional, procurando 

compreender como eles se percebem enquanto formadores. 

A necessidade da ampliação do debate sobre a temática Identidade profissional é imprescindível e significativa, posto que são 
necessários elementos que nos dêem respaldo para podermos então fortalecer a discussão sobre a docência com os alunos e nossos 
pares, rumo ao processo de consolidação de uma base epistemológica, visando amadurecer questões que envolvam a identidade 
profissional do docente (formação e exercício profissional).  

Logo, é imprescindível analisar a condição do sujeito no contexto de sua trajetória de constituição-construção do ser professor. Essa 
trajetória apresenta peculiaridades inerentes ao percurso por ele realizado no ciclo de vida profissional que podem funcionar como 
determinante no seu destino profissional. É justamente essa trajetória que constrói a formação da identidade profissional do docente. 

Nesse sentido, Dubar (1997, p.239) afirma que a identidade profissional está 

permeada por atributos valorativos da identidade social do indivíduo, sendo que o modo de 

ser de um profissional está associado a valores que foram adquiridos socialmente. 

Quanto a isso, parece pertinente a contribuição de Nóvoa (1992, p.25-28), para 

quem, na construção da identidade docente, existem três processos essenciais: o 

desenvolvimento pessoal, que faz referência aos processos de produção de vida do 

professor; o desenvolvimento profissional, que faz referência aos aspectos da 

profissionalização docente; e o desenvolvimento institucional, que diz respeito ao 

investimento que a instituição faz para conseguir seus objetivos educacionais. 



 

19

Essa identidade na prática do professor é construída e revelada, de acordo com 

Cunha, na perspectiva de relações: “relações com o ser e o sentir, relações com o saber e 

relações com o fazer” (1998, p.84). Essas relações permeiam e, sobretudo, tecem a 

identidade desse profissional, considerando que a identidade se constitui nas relações 

consigo, com o outro e com o mundo, ou seja, a identidade é relacional. Portanto, uma 

identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da profissão e da 

revisão constante dos significados sociais da profissão, bem como da reafirmação de 

práticas aplicadas culturalmente que se conservam significativas, conforme se lê em 

Pimenta (1999, p.19). 

Desse modo, a trajetória tanto pessoal quanto profissional envolve uma 

multiplicidade de gerações que não só continuam, mas se entrelaçam na constante 

empreitada de produzir o mundo. 

Segundo Dubar (1997, p.104), a identidade social (profissional) é uma articulação 

entre duas transações: uma transação interna ao indivíduo e uma transação externa entre 

indivíduo e instituições com as quais ele entra em interação. Distingue-se entre identidade 

para si e identidade para o outro, identidades que, sendo inseparáveis, se articulam de 

forma dialética. 

Diante do exposto, é necessária a ampliação do conhecimento sobre o profissional 

docente do Ensino Superior em sua identidade profissional, a qual comporta fases distintas 

de aprendizado, renovação e mudanças ocorridas dentro das mais variadas situações de 

interação social e profissional que constroem o sentido de sua prática profissional, sentido 

esse profundamente interligado ao sentimento que o relaciona ao como se vê enquanto 

profissional – identidade pessoal – e o faz portador de uma identidade que lhe revela o que 
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é ser professor, identidade essa constituída em um dado momento histórico e em seus 

diversos espaços. 

Compreender quem é esse profissional que exerce a docência na Educação 

Superior, refletindo sobre sua identidade, é situá-lo em seu espaço de construção enquanto 

ser, pois, como afirma Morin (2000, p.47), para conhecermos o ser humano precisamos 

situá-lo no universo, não separá-lo deste. Sendo assim, o conhecimento do contexto se 

torna imprescindível. “Quem somos, é inseparável de “onde  estamos?” “de onde viemos?” 

e “para onde vamos?”. Desse modo, a prática docente está imbricada nesse processo 

histórico, sendo necessário considerá-la. Morin, ao tratar da complexidade que envolve a 

vida do homem, entende que a educação proporciona possibilidades diversas  para este 

obter conhecimento, consciência e percepção da diversidade dos povos e culturas. Nesse 

contexto, ressalta que “A educação deveria mostrar e ilustrar o destino multifacetado do 

humano: o destino da espécie humana, o destino individual, o destino social, o destino 

histórico, todos entrelaçados e inseparáveis” (2000, p.61). 

Diante da relevância de questões, frente à diversidade que norteia a formação do professor, 

mais especificamente da identidade profissional, é que proponho a investigação da 

pesquisa em tela, ressaltando que ela está estruturada em três capítulos. No primeiro 

capítulo, intitulado Desvelando aspectos teóricos, faço uma concisa retrospectiva histórica 

sobre a Educação Superior no Brasil  a partir dos jesuítas, procurando vinculá-la com os 

tempos mais atuais. Trato, ainda, da Formação docente, nuances as quais considerei 

relevante, com a intenção de introduzir aspectos que creio serem fundamentais na 

construção do ser professor nos cursos de licenciaturas. Introduzo uma discussão sobre a 

Identidade nas Ciências Humanas e Sociais e, a fim de entender a identidade de forma 
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mais significativa, recupero a concepção de sujeito, em torno da construção de identidade, 

trazendo autores que traçam uma discussão a favor das identidades múltiplas. Fecho esse 

capítulo com um pensar sobre o eterno devir da identidade profissional, resgatando pontos 

proeminentes para a compreensão de identidade pessoal e identidade profissional. Além de 

Dubar (1997), Nóvoa (1995) e Pimenta (1999), utilizo também trabalhos de Huberman 

(2000), Cavaco (1991), Santos (2001) e Souza (2004), como ferramentas principais, não 

exclusivas, de análise. Considero necessário termos esse caminhar, pois me permitiu um 

olhar mais consistente para discussão em tela. 

No segundo capítulo, o qual chamei O fazer metodológico, destaco, inicialmente, a 

paragem escolhida para realização da pesquisa, em que trago informações sobre o espaço 

físico e institucional utilizado para buscar informações. Indico a operacionalização da 

pesquisa, enfatizando a escolha metodológica e o caminho percorrido, apresentando as 

personagens investigadas. Por fim, delineio os procedimentos, instrumentos e o tratamento 

das informações. 

No terceiro capítulo, Apreciando a construção de identidades, num primeiro 

momento, analiso as Memórias que revelam identidades profissionais, trago a transcrição 

integral de histórias de vida de dois professores e duas professoras. Em seguida, concluo o 

capítulo resgatando dimensões pessoais e profissionais apresentadas pelos professores 

investigados, no intuito de articular os fatos expostos por meio das histórias de vida com o 

referencial teórico, buscando perceber questões que permeiam o processo de 

desenvolvimento da identidade profissional, atentando para como tais profissionais se 

percebem no seu fazer pedagógico. 
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CAPÍTULO I – DESVELANDO ASPECTOS TEÓRICOS 

1.1 – A UNIVERSIDADE NO BRASIL: CONCISA RETROSPECTIVA 

HISTÓRICA 

Os aprendizados do ser humano ocorrem norteados por um contexto teórico, no 

interior de contradições, ambigüidades e conflitos históricos e pessoais, que são 

estabelecidos, amadurecidos e ampliados no exercício da prática, a qual nos faz construir e 

reconstruir nossas identidades enquanto pessoas e profissionais. Em nossa cultura, a ação 

de conhecer, específica do ser humano, está ligada à escola, que possui no sistema 

educacional os seguintes níveis: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e 

ensino superior. 

É necessário entendermos as questões educacionais que atingem a Educação 

Superior em seu contexto histórico e as conseqüências que entremeiam nossa maneira de 

compreender o processo identitário profissional. 

Conforme Sucupira (1972, p.07), a universidade nasce entre o final da Idade Média 

e a Reforma, entre os séculos XI e XV, aproximando-se logo “com sua sociedade e cultura 

tornando-se efetivamente o órgão de elaboração do pensamento medieval”, no qual há um 

forte domínio da igreja católica a qual é responsável pela unificação do ensino em um só 

órgão: a universidade. A igreja, com isso, buscava fundamentar sua ação política e 

religiosa, visto que preparava seus quadros, principalmente o clero. Nesse período, havia 

prevalência da unidade do conhecimento básico para todas as especialidades, 

proporcionando aos futuros especialistas formações iniciais, unitárias e gerais. Em se 

tratando do trabalho intelectual desenvolvido nesse tempo, esse segue em torno das 

verdades da fé, religião e estudos filosóficos os quais, para essa perspectiva, eram muito 
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cultivados. Platão, Aristóteles, entre outros filósofos gregos, foram muito explorados pela 

escolástica, e até hoje influenciam o pensamento ocidental. 

Os movimentos da Renascença, da Reforma e da Contra-Reforma inauguram a 

idade moderna. Passa a haver um desenvolvimento da ciência moderna, assim como, ao 

mesmo tempo, se desenvolve uma mentalidade individualista, causados pela crescente 

rebelião burguesa contra a ordem medieval. No século XVIII, surgem os iluministas, que 

questionam o saber fundamentado somente na idade medieval.  O século XIX, com a 

nascente industrialização, foi o “responsável pelo ‘golpe’ à universidade medieval e pela 

entronização da universidade napoleônica” na França, que defendia um caráter 

profissionalizante, pautado na visão positivista, pragmática e utilitarista do iluminismo 

(Luckesi, 1998, p.32). Esta universidade surge em função de necessidades profissionais e 

organiza-se de maneira fragmentada em escolas superiores, cada uma independente em 

seus objetivos práticos.  Ao mesmo tempo, também como resultado da industrialização, 

ocorre em 1810 a criação da Universidade de Berlim (Alemanha), por Humboldt, que foi 

responsável pelo modelo de universidade que tinha como centro a pesquisa, em que a idéia 

principal era preparar o homem para descobrir, formular e ensinar a ciência. 

As universidades européias buscavam sua autonomia, procurando discutir, 

pesquisar e sugerir, buscando saídas para problemas surgidos na atividade humana. Dessa 

forma, ao longo do tempo, foi-se construindo o que seria o papel da universidade. 

A chegada do Ensino Superior ao Brasil teve vários determinantes, os quais 

instituíram paradigmas educacionais marcantes na trajetória universitária brasileira. Em 

1808  é instituído, no Brasil, o Ensino Superior, com a importação de modelos e 

influências europeus, como o Jesuítico de Portugal, o Francês ou napoleônico e o Alemão 
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ou humboldtiano. Até então os luso-brasileiros estudavam na Europa, principalmente em 

Coimbra/Portugal. 

O modelo Jesuítico, seguido pelas primeiras instituições escolares implantadas no 

Brasil, dirigia o ensino desde suas bases iniciais, ou seja, influenciava desde o ensino das 

primeiras letras, chegando até a escolas superiores, e o método utilizado era o escolástico, 

que existia desde o século XII. Foram formados, pelo método escolástico, na Universidade 

de Paris, Inácio de Loyola e outros jesuítas, os quais eram fundadores da Companhia de 

Jesus. E entendemos que estes, influenciados por aqele modelo e metodologia, instituíram 

o ensino no Brasil a partir do referido modelo.Tal modelo era determinado pelo documento 

do Ratio Studiorum (fundamentava-se na unidade do professor, na unidade do método e na 

unidade da matéria, que devia ser seguido minuciosamente pelos professores). Os 

professores, naquele  modelo de ensino, eram responsáveis pela transmissão de um 

conteúdo exclusivo, inquestionável. A aula era expositiva, os alunos precisavam estar 

atentos e a memorização era obrigatória, e aplicavam-se vários exercícios.  Tinha-se entre 

as preocupações a manutenção de um modelo único, uma hierarquia de organização de 

estudos, e existia uma rígida estrutura de funcionamento do processo ensino-aprendizado. 

O princípio da unidade do professor definia que um mesmo professor deveria 

acompanhar um grupo de alunos ao longo do estudo da matéria, do princípio ao fim. A 

unidade do método pregava que a mesma metodologia deveria ser seguida por todos os 

professores, visando manter a unidade do conhecimento básico, proporcionando uma 

formação inicial, unitária e geral. E, seguindo esse pensamento, as matérias deviam ser 

organizadas de modo a explorar o conhecimento científico, visando o alcance do rigor, da 

seriedade, da lógica do pensamento, da busca da veracidade, dentre outras questões mais. 
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Nessa época, os intelectuais mais utilizados defendiam a verdade da fé, a religião. 

Dentre os autores mais estudados estavam Aristóteles, Platão e Tomás de Aquino, em 

detrimento de outros. Os alunos eram ensinados a cultivar a disciplina, serem atenciosos e 

perseverantes em seus estudos. Garantir o cumprimento de tais regras era uma função do 

professor. O modelo jesuítico considerava essencial a preocupação com a formação do 

caráter de seu aluno, pois sua finalidade maior era formar para o sacerdócio. 

O modelo francês foi introduzido  no Brasil  a partir da expulsão dos jesuítas e com 

a quebra do pacto colonial entre as nações européias. Afirma Morosini (1992, p.18-19) que 

se adotou o modelo franco-napoleônico considerado como uma organização não 

universitária, mas sim  profissionalizante, que visava à formação de burocratas para 

desempenhar as funções do Estado. A formação se dava em cursos e faculdades. Esse 

modelo tinha como finalidade alcançar uma única formação ideológica, formar homens-

iguais. A relação metodológica se efetivava: professor/aluno/conhecimento. Visava-se um 

ensino eminentemente profissionalizante, em que o professor era o centro, o estudo das 

obras clássicas era obrigatório, a memorização do conteúdo era dever do aluno, a avaliação 

era classificatória, tendo o professor o papel central sobre ela, enfim, o modelo francês 

apresentava pouca diferença em relação ao modelo jesuítico, pois prevaleciam em ambos o 

condicionamento e a obediência do aluno, e todo o poder estava com o mestre. 

O modelo Alemão ou humboldtiano surge diante das conseqüências impostas pela 

industrialização, na luta da Alemanha para conseguir a renovação tecnológica, pois sempre 

esteve à frente em relação à revolução industrial, no entanto, perdeu esse pioneirismo para 

França e Inglaterra. Em busca de sua autonomia nacional, a Alemanha contou com 

empenhos de alguns filósofos, entre eles Humboldt, que atuaram idealizando um novo 

modelo de universidade alemã. Tal modelo passou a valorizar a ciência e a investigação 
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empírico-indutiva, buscando construir autonomia, em que a busca da ciência ocorria 

independente das expectativas com o que se faria dela no futuro: poderia ser utilizada 

como instrumento político, econômico, dentre outros. A Alemanha buscava uma verdade 

que a afirmasse tecnologicamente frente aos outros países, e a ciência era tida como a via 

que levaria ao autodesenvolvimento consciente do homem, tanto o modelo Jesuíta quanto o 

francês e o alemão. 

Esses modelos continuaram prevalecendo fortemente em diferenciados períodos da 

história e, até hoje, ainda se fazem presentes em várias universidades pelo mundo e, 

especialmente, no Brasil. 

O Ensino Superior, apesar das grandes modificações sociais, pouco vem avançando 

frente ao desenvolvimento de mudanças estruturais ao longo do tempo, tendo em vista que 

os paradigmas inerentes aos modelos mencionados nesse trabalho ainda são evidenciados  

no bojo das práticas educacionais, no âmbito das IES. 

O percurso histórico do Ensino Superior precisa ser evidenciado, visando 

entendermos melhor o momento que vivenciamos atualmente, refletindo acerca das 

influências históricas que perduram no Ensino Superior e que se fazem presentes em nosso 

fazer docente, manifestando-se em nossas identidades profissionais. 

É  mister  destacarmos que, na concepção pedagógica dos modelos tradicionais do 

Ensino Superior, a hierarquia era o que prevalecia no bojo das relações institucionais. Tal 

hierarquia podia ser evidenciada na base estrutural a qual os funcionários pertenciam 

(pessoal administrativo, técnico, operários  e pessoal de apoio), além de vivenciarem o 

descrédito dos professores, os quais não percebiam a importância dos funcionários para o 

andamento do processo educacional. Nesta concepção, os professores desempenhavam um 
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ensino elitista e tradicional, baseado unicamente no repasse de conteúdos, não existindo 

interação com a equipe de professores. Na verdade, queria-se  manter uma hierarquia de 

saber e de poder. Os professores eram separados em categorias as quais eram fortemente 

hierarquizadas e internamente marcadas por sutis diferenças (no topo os catedráticos; em 

seguida, os encarregados de regências, ex-professores assistentes,  os assistentes, os 

monitores), sendo que os cursos eram organizados pelos catedráticos. 

Considerando que a universidade é um espaço de construção de saberes não só 

teóricos, mas também, saberes do senso comum, e esses precisam ser articulados entre si, 

visto que são responsáveis pela construção das identidades profissionais e sociais, através 

dos processos de socialização. No entanto, a universidade, enquanto fomentadora desses 

saberes, precisa está atenta nos educadores e educandos, para que não sejam separados 

pelos seus saberes e, sim, estejam próximos, somando e unificando saberes a partir do 

confronto educacional, e não na anulação de um deles. Não para determinar poder, e sim, 

possibilidade de troca, fomentando uma melhor construção das identidades profissionais de 

seus discentes e docentes. 

Ainda hoje, existem diferenças de categorias separando os professores nas 

universidades, como: graduados, especialistas, mestres, doutores, pós-doutore; os que 

publicam nas revistas recomendadas, os que escrevem livros, entre outras mais. 

Compreendo que vivemos, ainda, resquícios de um modelo tradicional, autoritário e 

controlador, o qual se fazia presente dentro e fora da sala de aula, e que continua se 

fazendo presente em nossa realidade educacional, inclusive nas universidades. É necessário 

rejeitar um modelo de universidade o qual não exercite a criatividade, não promova o 

crescimento intelectual. Devemos sim, buscar uma universidade a qual os alunos 
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compreendam que estudar vai muito além de memorizar conteúdos, que  forme cientistas e 

profissionais capazes de apontar caminhos para sermos mais humanos e menos oprimidos. 

O fato de termos incorporado  nas nossas variadas identidades, destacando entre 

elas  a de profissional docente, padrões tradicionais que se configuram como naturais ao 

exercício da docência, os quais nos levam também a transmitir o ensino pelo ensino, sem 

incentivo à pesquisa, ensino alheio ou descomprometido com nossas realidades, faz de nós 

repetidores e agentes multiplicadores de uma ação docente  a qual – quem sabe? –, em 

geral, não questionamos ou, talvez, acomodamo-nos; ou de certo modo, aplaudimos; ou da 

qual não sabemos discordar. O fato de afirmarmos que não nos consideramos tradicionais 

em nosso fazer pedagógico nem sempre é convincente quando a nossa sistematização 

teórica e prática é observada. Apesar de nos considerarmos professores que permitem o 

entrelaçamento da dimensão humana, da dimensão político/social e da dimensão técnica, 

tal entrelaçamento, quase sempre, não se consolida  em nosso fazer docente. 

Lembro-me, como exemplo presente desse modelo tradicional, do relato de aluna 

do curso de licenciatura da UEPA   a qual, ao responder várias questões em uma prova, 

confundiu-se na resposta e utilizara o corretivo (e no rodapé da prova estava escrito evite 

rasuras). Ao receber sua nota, percebeu que havia perdido os pontos da questão rasurada. 

Ao conversar com seu professor, questionou se havia respondido corretamente. Ele 

afirmou que sim, porém havia rasurado e isso não podia ser feito. Diante de tal situação, a 

aluna afirmou que o verbo era “evitar” e não “proibir”. Não houve acordo, e o professor, 

como autoridade máxima e sentindo-se dono do saber, acreditava que sua aluna precisava 

aprender a cumprir regras as quais estavam ali para serem respeitadas e não questionadas. 
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Apesar de hoje não termos um manual de ensino como o Ratio Studiorum, existem 

os que de alguma maneira defendem metodologias difundidas pela educação tradicional, 

bancária- para lembrar Paulo Freire (1996).  Reprodução de um método único, as mesmas 

aulas para várias turmas e variados alunos  prevalecendo a memorização em relação à 

compreensão, aulas expositivas sem a participação dos alunos, essas são algumas questões 

entre tantas outras mais. É necessário compreendermos que, repassar acúmulos de 

informações, não significa contribuir para que nossos alunos adquiram conhecimentos. É 

imprescindível sabermos diferenciar informação de conhecimento – informar é somente o 

primeiro passo. Para chegarmos ao conhecimento  é necessário trabalhar a informação, 

traduzindo, construindo, sendo capaz de utilizá-la, como afirma Morin (1999, p.58). 

Para que a universidade supere a visão tradicional de ensino, pesquisa e extensão, é 

necessário romper com as formas rígidas assumidas pela Educação Superior ao longo de 

sua trajetória,  ser mais harmônica, vencer as crises internas e externas que abalam sua 

função social. 

Santos (2001, p.188) afirma que os três fins principais da universidade são: 

investigação, ser um centro de cultura e a transmissão de conhecimentos. Em virtude das 

pressões da sociedade e da diminuição de recursos provenientes do Estado, foi necessário a 

universidade fazer alterações, as quais abalaram os seus objetivos, sendo que o objetivo 

cultural quase foi substituído pela prestação de serviços. Com a explosão universitária, 

surge conjuntamente a explosão de uma “multiplicidade de funções” que muitas vezes 

apresentam-se contraditoriamente entre si. Ao ter suas funções multiplicadas, houve 

também o aumento de sua população estudantil e de seu corpo docente, e isso fez com que 
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houvesse reprodução das universidades com a expansão do ensino e da investigação 

universitária, direcionadas a novas áreas do saber. 

Santos (2001) aponta para as múltiplas contradições da universidade, destacando 

que a função investigativa tem se chocado freqüentemente com a função do ensino, pelo 

fato de que, para se criar conhecimento se faz necessário mobilizarem-se recursos 

financeiros, humanos e institucionais, e estes quase sempre não são deslocáveis para as 

tarefas de transmissão e utilização do conhecimento. 

Tal discussão envolve ainda o domínio do ensino, pois passa a haver no interior de 

uma mesma instituição um choque entre os objetivos que permeiam a educação geral e a 

preparação cultural com os objetivos da formação profissional ou educação especializada, 

também entre graduação e pós-graduação. Essas, dentre outras contradições, causam 

tensão no relacionamento das universidades com o Estado e a sociedade, assim como no 

interior das próprias universidades enquanto instituições e organizações. Esse ponto de 

tensão é responsável pelas crises de hegemonia, legitimidade e institucionalidade que 

cruzam a universidade moderna, conforme análise de Santos (2001,  p.190). 

A crise de hegemonia surge com a primeira contradição entre conhecimentos 

exemplares e conhecimentos funcionais. Ela se estabelece quando a universidade perde a 

capacidade de desempenhar funções que são consideradas contraditórias, conhecimento 

funcional e o conhecimento exemplar, permitindo de alguma forma que grupos sociais 

atingidos pela sua insuficiência funcional, ou o Estado representando estes grupos, 

busquem meios alternativos fora da universidade, para avançar aos objetivos que não 

foram atingidos nela. 
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A crise de legitimidade surge com a segunda contradição entre hierarquização e 

democratização. Essa crise ocorre quando uma determinada condição social passa a não ser 

consensualmente aceita, quando a universidade passa por uma falência visível de seus 

objetivos coletivamente assumidos, não dando conta de alcançá-los. 

A crise institucional aparece com a terceira contradição entre autonomia 

institucional e produtividade social. Esta se dá quando uma certa condição social estável e 

auto-sustentada passa a não garantir os pressupostos que asseguram sua reprodução. 

Quando a especificidade organizativa da universidade é questionada e são impostos 

modelos organizativos vindos de outras instituições, por estes serem considerados mais 

eficientes,  estabelece-se uma crise a partir da contradição e da reivindicação da autonomia. 

A universidade, mesmo sofrendo variadas crises  causadas por pressões das 

mudanças de seus objetivos, pressão, em determinado momento, exercida pelo Estado, 

pelo mercado, tem sobrevivido, apesar de tantas interferências ao longo de sua trajetória,  

jamais deixando de ser uma instituição importante e fundamental para a sociedade. 

A universidade, considerada lócus do saber, exerceu e continua exercendo seu 

papel,  é questionada por se manter relativamente afastada das questões sociais que a 

constituíram historicamente e, portanto, precisa-se evidenciar, conforme Buarque: “a 

necessidade de uma revolução no conceito de universidade” (2003, p.03). 

No que diz respeito a revolucionar o conceito de universidade, implica em romper 

com sua rigidez, rever seu papel social. É mister que sua trajetória histórica seja refletida  

administrando-se possibilidades de seus gestores, para que professores e alunos, entre 

outros mais, possam assumir atividades novas, competências sociais as quais fomentem o 
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incremento de ações que tornem melhor sua função: social, pedagógica, ética, estética e 

científica. 

É essencial que a universidade continue a desempenhar sua função, entre tantas 

outras, a de possibilitar a construção de conhecimento e, para tal,  precisa inovar sua 

maneira de conceber o conhecimento. 

Nesse sentido, Pimenta e Anastasiou (2002, p.155) apontam que alguns cursos 

superiores vêm tentando mudar esse quadro a partir de novas relações com a teoria e a 

prática. 

Essas experiências incluem a construção coletiva de projetos pedagógicos 

institucionais e de cursos, revisões metodológicas na direção de um processo dialético de 

construção do conhecimento, evidenciando atividades do ensino com pesquisa, ensino por 

projetos etc., nos quais professores e alunos assumam o papel de sujeitos-parceiros, 

condutores no processo de fazer da universidade um espaço de construção de cidadania, de 

resolução das questões nacionais de formação profissional qualificada e atualizada. 

Como adendo, consideramos interessante reiterar a importância de analisarmos os 

diversos aspectos que permeiam a universidade, posto que ela é o cenário em que se 

processam as questões abarcadas pela presente pesquisa, especialmente no tocante ao 

contexto histórico no qual as identidades vão se formando. 
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1.2 – FORMAÇÃO DOCENTE COMPROMISSADA COM UM RESSIGNIFICAR 

DA IDENTIDADE PESSOAL E PROFISSIONAL 

Partimos para um pensar sobre os diversos pensares de alguns autores acerca da 

formação docente, com a intenção de contribuir para ponderação sobre a 

profissionalização,  de maneira a vencermos as tradições impostas ao longo da nossa 

trajetória de Educação Superior, as quais, de alguma maneira, vêm perdurando em nossa 

identidade.  A intenção é um repensar sobre nosso papel formador, de tal maneira que nos 

permita uma reflexão sobre  nossa postura enquanto formadores de profissionais da 

educação, na busca de ressignificar nossas atitudes e lutarmos  por uma formação docente 

a qual se apresente como arma de transformação. Para isso, devemos nos inquietar frente 

às políticas de Formação que vêm sendo desenvolvidas nos cursos de licenciaturas e nos 

tornarmos questionadores para que não corramos o risco de contribuir para a formação de 

profissionais que sejam ecos de vozes inconsistentes. 

É a partir de um pensar sobre a realidade vivenciada por profissionais da docência 

nos cursos de licenciaturas, os quais são responsáveis pela formação de docentes, que 

queremos elementos para equacionar nossas inquietações: Como reconhecer quem somos e 

quem queremos ser? Percebemos que somos sujeitos-objetos, atores e autores de nossa 

ação mental e prática? 

Sendo o ato de educar, como nos lembra Freire, um ato político, ele está permeado 

de nossas concepções de verdades, medos, possibilidades, frustrações, utopias, crenças e 

sonhos. Nosso fazer pedagógico, de alguma maneira, deixa claro que  tipo de ser humano 

queremos formar. 
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Por isso, julgo importante pensarmos nos cursos de licenciaturas como tendo 

possibilidade de contribuir para o desenvolvimento do profissional, ou seja, dos futuros 

professores, na perspectiva de formá-los a partir da individualidade e da coletividade 

docentes, permitindo que conheçamos nossa história pelo exercício do pensar crítico sobre 

ela e sobre nossa própria prática, perguntando-nos a que fim  buscamos.  

Tendo em vista autores como Alarcão (1998) e Pérez Gomes (1992), é mister 

entendermos que, segundo análises dos referidos autores, existem vários conhecimentos 

que devem permear a nossa prática pedagógica, como: o conhecimento científico, o 

conhecimento de currículo, o conhecimento do aluno e seus saberes, o conhecimento do 

contexto e o conhecimento dos fins educativos. 

  Podemos perceber, a partir de Brzezinski (2002, p.11), que a função docente foi 

acontecendo de forma não especializada, como uma ocupação secundária dos educadores 

religiosos que recebiam preparo para dupla função de evangelizar e de educar. Em seguida, 

o processo do trabalho docente veio acontecer em função da laicização do ensino. O 

educador religioso seria substituído e a sua função seria exercida por docentes regidos 

normativamente pelo Estado.  

Dessa forma, o Estado passou a homogeneizar e hierarquizar, tornando unificada 

nacionalmente a profissão docente. Essa atitude caracterizou um padrão mais funcional do 

que profissional. O Estado tornou-se interventor, mediador entre quem educava e quem 

recebia a educação, determinando como fazer a educação. Sendo assim, passou a priorizar 

as necessidades, a atender regulamentando o ingresso e o exercício do magistério. Em 

contrapartida, deixou de lado a preocupação com a formação qualificada e não se importou 

com a  organização da criação de planos de carreira. 
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Essa maneira de tratar a profissão docente propiciou um grande desestímulo ao 

profissionalismo. É fato que perdura ainda nos dias atuais a falta de compromisso frente ao 

exercício da profissão, mesmo diante dos grandes avanços da classe a partir de lutas nas 

quais se procura estabelecer diálogos coletivos os quais visam sensibilizar para uma maior 

consciência profissional. Isso ocorre pela falta de compromisso profissional que vem sendo 

reforçada pelas políticas de educação impostas pelo sistema capitalista, políticas que 

defendem a capacitação de novos contingentes de profissionais, acreditando que a 

educação é a grande arma a ser usada para amenizar os problemas sociais e da expansão de 

emprego. Com isso, visa lançar na sociedade um maior número de profissionais, o que 

tornou a profissão docente secundarizada ou proletarizada, afirma Brzezinski: 

Pela perversidade do sistema capitalista, a ação governamental 
degradadora da profissão docente vem traindo sucessivamente os 
discursos encontrados nos planos do governo. Estes enfatizam a 
relevância da política educacional voltada para a capacitação de 
novos contingentes de novos profissionais (2002, p.11-12). 

 

Essa proletarização docente veio provocar a ausência de profissionalismo nos 

profissionais da educação, permitindo também uma desqualificação no trabalho do 

professor, acendendo, assim, um despertar desse grupo profissional para sua situação de 

profissional proletarizado, o que lhes despertou a visão para mudanças e para busca de 

contornar essa realidade. Nesse sentido, a autora complementa: 

A crescente proletarização do professorado conduziu a uma tomada 
de consciência de sua categoria profissional o que impulsionou a 
articulação de suas lutas com os demais trabalhadores (...) Do 
interior de sua categoria,, os profissionais da educação partiram 
para a construção do seu profissionalismo, buscando sua identidade 
com as seguintes características: ser professor dotado de 
conhecimento e competências específicas que o diferenciam de 
outros profissionais , isto é, ter a docência como base de formação 
(2002, p.10). 
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Brzezinski (2002, p.13) ressalta, ainda, que a legislação brasileira colaborou para a 

desonra do magistério quando acentuou a desvalorização da formação do professor do 

ensino fundamental, com a lei 5.692/71. A formação do licenciado para disciplinas de 1º e 

2º graus, do pedagogo e do pós-graduado começou a ser degradada com a imposição da lei 

5.540/68 (lei da reforma universitária), a qual implantou um padrão impróprio de formação 

de professores, dividindo esse encargo, em que coube, à Faculdade de Educação, a 

formação pedagógica dos futuros professores, e aos institutos, coube a formação específica 

de cada área do saber do currículo da escola básica. 

A docência universitária esteve esperançosa na década de 1990 com a nova LDB 

(lei 9.394/96). No entanto, essa lei não contemplou a maioria das expectativas do professor 

do Ensino Superior, principalmente quando delegou para as instituições de Ensino Superior 

a formação de professores, sem a garantia da articulação entre o ensino e a pesquisa. Este 

fato foi bastante questionado por críticos e pesquisadores, pois consideraram isso um 

retrocesso, à medida que, sem pesquisa, não podemos ser produtores de saberes e, sim, 

meramente transmissores de conteúdos.  

No ensino brasileiro, principalmente nas escolas públicas, atualmente, prevalece um 

grande descaso que vai desde a infra-estrutura até a gestão de políticas públicas. Nesse 

contexto, as IES vêm sendo questionadas frente ao processo de formação inicial dos 

profissionais da educação, tendo em vista que o fazer docente da maioria dos professores 

está atrelado, na maior parte dos casos, a práticas tradicionais que pouco contribuem com a 

consolidação da aprendizagem de qualidade. 

Entendemos que alguns fatores contribuem para desenhar esse quadro, entre eles, o 

número crescente de cursos superiores em instituições superiores particulares. Essas nem 
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sempre são submetidas a grandes exigências para  se legalizarem, assim, quanto ao quesito 

qualidade de ensino, deixam a desejar.  Ao mesmo tempo, cresce, também, o número de 

cursos de licenciaturas, e no mercado para professores, às vezes, parece ser constante 

oportunidade de emprego. No entanto, nem sempre é valorizado o investimento de 

formação dos docentes, oferecendo-se, por isso,  péssimas condições de trabalho. E, como 

sempre há os que as aceitam ou não as podem rejeitar, por questões variadas, confirmam, 

assim, a posição de Brzezinski de que está havendo a  proletarizacão do profissional de 

educação. 

É importante salientar, por outro lado, que o profissional docente não surge 

automaticamente quando entra para o mercado de trabalho, mas é construído desde a 

formação inicial. É nela que precisamos também pensar, questionar, ressignificar nossas 

práticas, problematizar o que identifica um professor, a valorização e a construção 

identitária, a construção de saberes, os desafios que permeiam o ser docente, a mediação 

entre sujeitos essencialmente diferentes. Portanto, os cursos de licenciaturas precisam estar 

atentos para o fato que envolve o processo de preparação de um profissional docente no 

âmbito da formação e do exercício da profissão. Esse posicionamento é respaldado nos 

pensares de Schön (1992), Nóvoa (2002), Souza (2004), Zeichner (2002) e Pimenta (1999 

e 2002). 

Donald Schön (1995) tem como grande destaque de suas pesquisas a análise 

reflexiva, trazendo significativas contribuições para as discussões que envolvem a 

docência. A teoria por ele defendida tem encontrado eco na produção de muitos autores. 

Entre eles, Nóvoa e Pimenta vem assinalando questões relevantes sobre o desenvolvimento 

do profissional docente e os saberes que permeiam a docência. Estas questões se 
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entrelaçam com a preocupação em se formar um professor reflexivo, e isto tem sido muito 

mais forte diante das crises vividas pelos profissionais docentes, crises de identidade, de 

saber exercer a docência, crise de confiança em seu conhecimento. 

Schon, antes de discutir sobre o profissional reflexivo, faz a censura à racionalidade 

técnica e mostra que nem sempre podemos utilizar regras anteriormente previstas, visando 

alcançar um certo resultado. Assegura que tais técnicas por si só não são capazes de 

alcançar o referido resultado, visto que existem situações diferenciadas, tais como 

singularidades, incertezas e conflitos de valores. Faz-se necessário, portanto, o resgate da 

base reflexiva da atuação do profissional, visando compreender o que fazer diante de uma 

situação de incerteza. Para esse autor é relevante que o professor reconheça em seu aluno o 

conhecimento tácito2, e, para tal, o docente tem que estar atento como um detetive: 

Se o professor quiser familiarizar-se com este tipo de saber tem de 
lhe prestar atenção, ser curioso, ouvi-lo, surpreender-se, atuar 
como uma espécie de detetive que procura descobrir as razões (...) 
Este tipo de ensino é uma forma de reflexão na ação que exige do 
professor uma capacidade de individualizar, isto é, de prestar 
atenção a um aluno, mesmo em uma turma de trinta, tendo a noção 
do seu grau de compreensão e das suas dificuldades (1995, p.82). 

 

Portanto, há que se estar, de fato, atento diante de nossos estudantes, mesmo que, 

enquanto profissionais docentes, estejamos sofrendo imposições do sistema vigente 

representado pelo Estado e pela sociedade, em uma tentativa constante de superarmos os 

resquícios da educação tradicional que têm nos acompanhado como herança. O 

conhecimento ter sido reduzido à informação – o que não nos leva a estimular a reflexão – 

foi um desses resquícios, e quebrar essa prática reducionista é construir uma perspectiva de 

união entre saber e pensar, a qual se faz necessária, visto que precisamos lutar para sermos 

                                                           
2 Schon esclarece o que o filósofo Michael Polanyi designa de conhecimento tácito: espontâneo, intuitivo, 
experimental, conhecimento quotidiano. 
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profissionais capazes de reformular, transformar e aplicar o conhecimento amadurecido. E 

para alcançarmos transformações dessas situações, segundo Schon, é preciso que o 

processo de formação perceba a profissionalização essencialmente centrada no 

comprometimento com uma prática reflexiva e com a obtenção de saberes e competências 

extraídos da apreciação da prática. 

Não podemos formar dicotomizando saber e agir, mas sim temos que unir o pensar 

(conhecimento) ao agir (a ação de como utilizar o conhecimento), exercitando, na prática, a 

fim de possibilitar a construção da profissionalização docente envolvida num processo 

investigativo. 

A perspectiva reflexiva apontada por Schön propõe uma formação profissional dos 

professores baseada no que ele chamou uma epistemologia da prática, ou seja, valoriza a 

prática profissional como oportunidade de reconstrução do conhecimento, isso quando essa 

é mobilizada através da reflexão, da análise e da problematização. 

O autor defende que o conhecimento, a aprendizagem e o ensino podem ser vistos 

de formas diferentes. Ressalta a maneira tradicional em que está sendo veiculado o ensino 

que se respalda na noção do saber escolar. Um tipo de conhecimento que se supõe ser os 

professores portadores e que deve ser transmitido aos alunos. Nessa perspectiva, o saber 

escolar é tido como um saber que é certo, tendo uma profunda e quase mítica crença na 

possibilidade de poder oferecer respostas exatas. 

Em uma perspectiva de formação contrária a essa visão tradicional, Schön  enfatiza 

que precisamos estar formando não para apreensão de saberes prontos e acabados, mas sim 

formando um professor reflexivo a partir de três (03) princípios em que o conhecimento 
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proporcione a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação3, para 

que professores tornem-se mais capazes de refletir na/sobre a sua prática. 

Schön apresenta questões que envolvem o que ele chama de practicum reflexivo a 

partir do qual o aprendiz é envolvido no processo de aprender fazendo. Essa prática expõe 

os estudantes a vivenciarem experiências, juntamente com os que estão em idêntica 

situação, mesmo antes de compreenderem racionalmente o que estão a fazer. O practicum 

é um mundo virtual que representa o mundo da prática. Diante disso, cabe destacar que, 

num practicum reflexivo, os alunos praticam na presença de um tutor que os envolve num 

diálogo de palavras e desempenho. Assim, o diálogo entre palavras e ação, demonstração e 

imitação, permite, gradualmente, a alguns estudantes e aos seus monitores chegarem a uma 

convergência de significados, através das suas linguagens, complementando, por exemplo, 

as frases uns dos outros, falando uma língua, aparentemente, secreta que nenhum estranho 

pode entender sem aproximar-se da ambiência daquele grupo em que as pessoas aprendem 

juntas. 

Na visão de Schön (1995), quando os professores e gestores trabalharem em 

conjunto é que a própria escola pode tornar-se num practicum reflexivo para os próprios 

professores, gestores e a comunidade que está a serviço. Esse ainda é um caminho a ser 

construído e trilhado. Até conseguirmos esse norte, teremos muitas dificuldades com a 

vivência da prática reflexiva nos ambientes educacionais, uma vez que seu uso desafia o 

status quo. A proposta do autor transcende o olhar da profissão docente de forma isolada, 

                                                           
3 Para Schon, reflexão “ilmplica a imersão consciente do homem no mundo da sua experiência” (1992, 
p.104), ao passo que reflexão-na-ação “é um processo de diálogo com a situação problemática e sobre uma 
interação particular que exige uma intervenção concreta”; quanto à reflexão sobre a ação, “é um componente 
essencial do processo de aprendizagem permanente em que consiste a formação do profissional. Neste 
processo, são postas a consideração individual ou coletiva da situação problemática”; e na reflexão e sobre a 
ação, “o seu conhecimento prático vai-se fossilizando e repetindo, aplicando indiferentemente os mesmos 
esquemas a situações cada vez menos semelhantes” (1995, p.104-105). 
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apregoando uma abertura para o externo, para a experiência dos pares, a fim de enriquecer 

a prática.  

A postura de Schön caminha de mãos dadas com o pensar de Nóvoa (1992), quando 

este enfoca que a profissão docente se produz na formação de professores, ocupando um 

lugar que vai além de ser unicamente o de aquisição de técnicas e de conhecimentos, 

perdura nos momentos de socialização e da configuração profissional. Assim, a formação 

de professores pode desempenhar um papel de grande relevância na representação de uma 

nova profissionalidade4 docente, incentivando a configuração de uma cultura profissional 

no seio do professorado e a necessidade de uma cultura organizacional na sociedade. 

Nóvoa (1992) critica a falta de um trabalho que se preocupe com o 

desenvolvimento pessoal, alerta para a diferença do formar para o formar-se, faz referência 

à falta de articulação entre a formação e os projetos da escola. A formação tem 

possibilidades de estimular o desenvolvimento profissional dos professores, para tal se faz 

necessário dar valor a paradigmas de formação que sejam favoráveis ao desenvolvimento 

de professores reflexivos, os quais percebam que é de sua responsabilidade o seu  próprio  

crescimento profissional.  

O autor defende que os professores sejam participantes principais na projeção das 

políticas públicas, apontando que a formação passa pela experimentação, pela inovação, 

pelas tentativas de novos modos de trabalhos pedagógicos. Nóvoa enfatiza que o estímulo 

da formação passa pela mobilização de vários tipos de saberes: saberes de uma prática 

reflexiva, saberes de teoria especializada e saberes de uma militância pedagógica. 

                                                           
4 Segundo Sarmento (1998, p. 3), profissionalidade docente será o conjunto maior ou menor de saberes e de 
capacidade de que dispõe o professor, no desempenho de suas atividades, e o conjunto do grupo profissional 
dos professores num dado momento histórico. professores num dado momento histórico.  



 

42

A Formação Docente apontada por Nóvoa (1992) é assumida também por Pimenta 

(2002). Para tais estudiosos, os cursos de formação precisam trabalhar com a pesquisa, 

levando seus futuros docentes a investigarem sobre as práticas docentes que já vêm sendo 

exercidas, pois, agindo assim, estarão preparando-os para serem profissionais 

pesquisadores em suas atividades docentes. Nesse sentido, a pesquisa é concebida como 

principio formativo na docência, pois o ato de formar implica em processo contínuo de 

construção de identidade docente alicerçado pelos  saberes da experiência, construídos 

durante o ato de exercer a profissão.  

Para a autora, o desafio que está imbricado no exercício da profissão docente é de 

constituir um processo mediador entre sujeitos essencialmente diferentes, professor e 

aluno, no confronto e na conquista do conhecimento.  

Pimenta e Anastasiou (2002) enfatizam que os cursos de formação inicial precisam, 

além de habilitar seus profissionais legalmente para que possam exercer a docência, 

formar, não mecanicamente, através de técnicas, mas, sim, formar docentes 

compromissados com o processo de humanização. As autoras (2002, p.81) chamam 

também atenção para o fato de a educação escolar ser essencialmente ajustada no trabalho 

de professores e alunos, sendo que o desígnio desse trabalho de caráter grupal e 

interdisciplinar, que tem como elemento o conhecimento, é de colaborar com o processo de 

humanização, sendo que tal  processo  precisa ser compromisso dos cursos de 

licenciaturas. 

A postura que venho apontando assinala para a formação de um profissional capaz 

de construir seu conhecimento a partir de uma reflexão sobre sua prática. Considero essa 

visão positiva e sei que não é simples colocá-la em prática, pois perpassa por toda uma 
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complexidade, a qual requer preparação científica, técnica e social. Mas, é inegável a 

necessidade de transformarmos nosso fazer docente possibilitando a construção de 

conhecimentos que venham ser transformados em possibilidades de aplicabilidade, pois o 

conhecimento só é relevante se pudermos fazer algo com o que aprendamos. 

Para tal, como já afirmei, a ação de construção dos saberes e fazeres perpassa pela 

constante necessidade de refletirmos sobre os saberes da docência, os quais envolvem o 

processo de reflexão defendidos por Schon, Nóvoa, Pimenta, entre outros. Acreditamos ser 

a ação reflexiva de grande importância para o profissional docente, pois, enquanto 

formadores, precisamos compreender que se somos profissionais que lidam com vidas 

humanas, e se a nossa prática não tem qualidade, competência, compromisso social, 

político, étnico, técnico, estamos em um processo de deseducação. 

Em nosso fazer profissional lidamos com vidas, e não podemos ser indiferentes 

com a exclusão social provocada pelo desemprego, abandono, preconceito, falta de 

políticas públicas, entre outras mais, das quais, a cada ano, vários de nossos alunos são 

vítimas. Por isso não podemos deixar de sonhar com possibilidades de mudanças, por mais 

que nos pareçam utópicas, pois, de uma coisa não podemos abrir mão: a possibilidade dos 

cursos de formação docente se voltarem para um constante processo de humanização, 

associando de modo mais efetivo os saberes e os fazeres produzidos na dinâmica da 

relação entre docentes e discentes. E entendermos e adotarmos a tríade, defendida pelos 

autores, a qual envolve o processo de reflexão, permitirá, a nós, professores e alunos, um 

reinventar de ações na busca de nossa autonomia de construtores de saberes e fazeres. 

Possibilitar a edificação de conhecimento é confrontar professores e alunos para 

exercerem um papel ativo frente à profissão docente, para tal, se faz necessário mediarmos 



 

44

as diferenças apresentadas entre docentes e discentes. Para isso, é necessário conhecermos 

as realidades em que estamos inseridos. É importante refletirmos, se temos a intenção de 

sensibilizar para mudança  sobre as necessidades reais dos alunos, para termos 

possibilidade de reconstruir o conhecimento e torná-lo inovador. Conseguiremos esses 

objetivos se emanciparmos a nossa maneira de entender a educação, a formação e a 

utilidade do conhecimento. 

 Refletir sobre a profissionalização é, entre outras questões, nos permitir 

questionarmos o nosso papel de docentes universitários, profissionais do ensino, 

sacudindo-nos da letargia do pensar, para percebermos nosso papel enquanto formadores 

de futuros professores, mobilizando-nos a um refazer de nossas práticas. E, a partir dessa 

reflexão, quando ampliamos a  consciência sobre a nossa  própria prática, seremos capazes 

de compreender nosso papel enquanto educadores, o qual, dentre outras questões,  não 

podemos, enquanto profissionais formadores, nas Universidades e nas Instituições de 

Ensino Superior, utilizar o processo de ensino apenas como mera  reprodução e 

assimilação de um determinado conhecimento. 

O conhecimento deve ser construído. Não pode e nem deve ser pensado como 

completo e inquestionável. O aluno precisa estar motivado para construí-lo, tendo 

consciência da importância e relevância deste saber que está sendo evidenciado no 

processo de ensino-aprendizagem. Logo, o professor tem um papel fundamental nesse 

processo, que é o de sensibilizar, despertar, tornar o conhecimento compreensivo e útil 

para o aluno. É necessário, então, que professores e alunos percebam, na apropriação do 

conhecimento, a importância de  não apenas ouvirmos  e copiarmos, mas  possamos inserir 

em nossa prática a pesquisa, o confronto das idéias, a reconstrução. 
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Zeichner (1995) enfatiza a necessidade dos cursos de formação fazerem da pesquisa 

uma prática, defendendo que os professores precisam lançar um olhar investigativo sobre a 

escola, envolvendo-se, assim, em uma pesquisa-ação. Nessa perspectiva, o estudante não 

se limita ao espaço de sala de aula como observador, mas a escola é utilizada como campo 

de descobertas, indo além da observação, refletindo as teorias pessoais de outros 

professores e as teorias acadêmicas públicas. A partir de então, os estudantes poderão 

refletir suas próprias práticas, sendo levados a enfatizar sua própria atuação, a explorar 

alternativas para sua ação, permitindo perspectivas críticas em um contexto que está sendo 

observado e o qual eles estão inseridos. Para o autor, tornar o ensino reflexivo a base do 

nosso universo educacional, é tornar mais conscientes os saberes tácitos que 

freqüentemente não exprimimos: 

Trabalhando estes entendimentos tácitos, nós enquanto professores 
podemos criticá-los, examiná-los, e melhorá-los. E também 
podemos transmiti-los aos professores mais inexperientes, de modo 
que esses possam começar a dominar os aspectos mais sutis 
complicados do ensino (1993, p.21). 

 

Zeichner afirma, ainda, que são necessárias três atitudes para ocorrer a ação 

reflexiva. A primeira é a abertura de espírito, ou seja, é ir além de ouvir uma opinião, é 

querer ouvir mais,  atender às possíveis alternativas, de dialogar, de admitir que o erro 

pode sempre existir; coloca a segunda como responsabilidade: uma análise das ações 

realizadas observando possíveis conseqüências pessoais, acadêmicas, sociais ou políticas, 

daí a necessidade de, constantemente, o professor perguntar-se: Por que decidimos fazer? 

Que resultados vamos ter? Como foi o resultado? Para quê? ; finalmente, a terceira atitude 

é a sinceridade, na qual o professor reflexivo precisa admitir que seu aprendizado é  

construído a partir de sua própria busca. 
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O autor deixa claro que estar engajado em um ensino reflexivo não significa dizer 

que cabe aos educadores refletirem sobre a prática observada de outro professor, apenas 

sobre o modo como este exerce a docência, como este se portou diante das problemáticas 

na sala de aula. Não se trata de buscar receitas prontas, mas sim de uma possibilidade de 

estar de frente com os problemas que envolvem a docência, pensando sobre eles, buscando 

e criando respostas para resolvê-los. 

Nesse sentido, o autor aponta questões as quais  nos levam a compreender que a 

reflexão não tem um fim em si mesmo, mas que esta se faz a partir de variados olhares ao 

quais, compartilhados, constroem o ato de refletir. Os professores podem se tornar 

consumidores críticos das investigações feitas por pessoas capazes de participarem de suas 

próprias criações. É nesse sentido que os professores acabam sendo estimulados a ser, 

também, produtores de saber.  Esse processo construtivo ressignifica a sua postura frente a 

uma concepção passiva de absorção de informações adquiridas ao longo de sua formação.    

Repensarmos a formação docente e o exercício profissional da docência implica em 

revermos nossa concepção do ato de educar e como estamos construindo nossa identidade 

de profissional docente. Nosso intento, ao longo deste texto, tem sido apresentar questões 

as quais permeiam a profissionalização docente. Para tal, considero que esta se faz na 

formação e no exercício profissional da docência e é inerente ao ato de educar, ensinar, 

aprender e mobilizar o conhecimento. Considerando a educação como a maneira mais 

ampla de discutirmos o processo de profissionalização, continuar refletindo sobre ele faz-

se necessário para que tomemos consciência de que somos cidadãos docentes e, para tanto, 

estamos contribuindo para mudarmos aquilo o qual consideramos inútil, desnecessário no 

processo de formação. 
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Essa tomada de consciência desperta em nós o espírito questionador, o qual nos 

leva a querer saber: como mobilizar novos conhecimentos, em nosso fazer pedagógico, 

para reconstruirmos nossas práticas? 

Souza (2004), como os demais autores apresentados, nos permite também pensar 

nos caminhos necessários para a mudança no ato de educar, apontando as possibilidades de 

uma profissionalização a qual nos leve a ser profissionais mais humanizados, a fim de 

podermos formar para a humanização. Nesse intuito, o autor propõe uma pedagogia que 

revolucione, partindo da necessidade de repensarmos nossas ações através do processo de 

ressocialização, no qual entendemos estar imbricada a necessidade de uma reflexão: 

Ressocialização consiste nos processos que se dão mediante o 
confronto entre conheceres, fazeres e sentires de uma pessoa ou de 
um grupo cultural com os de outras pessoas ou grupos culturais 
cujos resultados são novos conhecimentos, emoções e ações 
(Souza, 2004, p.19). 

 

Souza (2004) reforça ser necessário que as instituições de ensino, enquanto 

agências do saber, saibam operar com o conhecimento. Uma das necessidades é permitir 

que o saber apreendido seja questionado, para tal, é necessário que os responsáveis pela 

multiplicação dos saberes se mobilizem, se organizem, não só a partir do que considerem 

necessário, mas permitindo que a experiência dos conhecimentos populares flua de 

maneira a acrescentar saberes.  

Acreditamos que o profissional docente tem grande responsabilidade com o 

compromisso de formar para a cidadania. Ora, se contribuirmos para que nossos futuros 

professores reflitam suas ações, reelaborem suas práticas, fomentem seus saberes, se 

acreditarmos na visão proposta por Souza e utilizarmos o conhecimento para gerar 

emancipação, para questionar, para confrontar conheceres, saberes e sentires, levando à 
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ressocialização do sujeito, estaremos formando professores mais humanizados, logo, 

melhores cidadãos. 

Atualmente, ainda perdura um conhecimento dominante legitimado pelo poder 

sobre os que não conseguiram apropriar-se daquele. No entanto, a luta que há muito vem 

sendo levantada por aqueles que acreditam na humanização a partir da consciência, do 

conhecimento apropriado de maneira sábia, de algum modo vem resistindo ao longo da 

história. A resistência é fincada pela luta da contra-hegemonia, a qual aponta a educação, 

seja ela informal, não formal ou formal, como caminho capaz de mudar o rumo de nossa 

história. 

O conhecimento difundido pela pedagogia da revolução destrói o falso, ou melhor, 

o inútil5 conhecimento, e promove outro, capaz de libertar o ser humano da exploração a 

qual vem sendo vítima. Um conhecimento o qual lhe permita pensar e saber decidir, e que 

sua decisão não seja um desejo apenas individual, mas um desejo a partir das vozes de um 

coletivo, o qual, de alguma maneira, estará sendo respeitado a partir de um sentimento de 

consciência e  organização de classe social. 

Na busca de transformações devem- se levantar homens e mulheres, intelectuais 

capazes de ouvir a experiência dos que têm o saber da prática (senso comum) e unir esses 

saberes aos saberes elaborados, buscando um mundo saudável, no qual homens e mulheres 

sejam partes integrantes. Para tal, é necessário continuar lutando por educadores e 

educandos mais próximos, somando e unificando saberes a partir do confronto destes e não 

de sua anulação. A diferença de saberes não pode nem deve ser arma de conflitos, mas, 

                                                           
5 Chamo de falso e inútil conhecimento aquele que o aprendiz não sabe o que fazer com ele, aquele que não 
tem nenhuma utilidade prática no dia-a-dia do aprendiz, aquele que ficará adormecido até tornar-se 
completamente desconhecido. 
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sim, de confrontos; não para de6terminar poder e, sim, possibilidades de trocas 

construtivas.  Acreditamos já existirem profission7ais docentes os quais queiram essa 

transformação e que, de alguma maneira, lutam por ela, no entanto, isso vem acontecendo 

de maneira muito lenta. Dessa forma, faz-se  necessário continuar conclamando para que 

outros profissionais docentes venham engrossar as fileiras desse exército o qual acredita 

em perspectivas, sonhos, possibilidades, esperanças de fazermos uma utilização positiva 

dos saberes. 

É papel da profissionalização docente contribuir para a formação dessa consciência 

e nova forma de agir. Assim, precisamos pensar se estamos cumprindo o nosso papel. 

Perguntarmo-nos sempre se estamos elevando o nível de consciência de quem estamos 

formando, se levamos os futuros  professores(as) a pensar no tipo de profissional querem 

ser, se querem contribuir com os que excluem, matam sonhos, com os que ignoram o 

espaço profissional alheio ou querem ser profissionais transformadores, revolucionários. 

Será que nos permitimos, enquanto profissionais docentes, partindo de nós 

próprios, de nossos pares, trabalhar para elevar a consciência de nossos futuros docentes, 

para ressaltar a necessidade da organização, da sensibilidade, da escuta do outro e do 

respeito por ele? Acredito que foi sensibilizado por esses pensares que Souza insistiu para 

que os pedagogos-educadores sejam formados não em qualquer teoria, mas na perspectiva 

da hegemonia popular, e, dessa forma, sejam capazes de se perceber enquanto agentes 

                                                           
6 Mead e Cooley permitem ao interacionismo uma distinção quando esta concepção é comparada ao 
interacionismo acrítico proveniente das décadas de 1920 e 1930 em Chicago, o qual naturalizava os 
fenômenos sociais e os assinalava de maneira determinista. 
7 Mead, na sua obra intitulada Self, Mind and Society, é quem descreve pela primeira vez a socialização como 
construção de uma identidade social (um self no termo utilizado por Mead) na e pela interação ou a 
comunicação com os outros. O self é entendido como “consciência de si”, “consciência auto-reflexiva”. 
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transformadores os quais lutam pela legitimação do saber do povo, pois, só assim, a 

educação estará contribuindo de maneira revolucionária para a emancipação popular e 

sensibilizando para formar homens e mulheres mais humanizados. 

 

Entendo que os teóricos os quais tenho apresentado de maneira  imbricada nos 

estimulem a rever nosso fazer docente, visto que somos formadores de futuros 

profissionais e estamos, de várias maneiras, contribuindo na construção da identidade 

docente. Portanto, precisamos estar atentos para as nossas práticas, nossa maneira de 

educar. Nossas salas de aula não podem continuar sendo vitimadas por conhecimentos 

considerados perfeitos e imutáveis. Diante de realidades tão diversificadas, não podemos 

continuar a formar sem perspectiva de transformar a visão de cidadania e sociedade, deixar 

de elevar a confiança dos futuros professores. Assim sendo, temos que formar profissionais 

capazes de alcançar a emancipação de seus saberes e, conseqüentemente, a afirmação de 

sua identidade profissional. 

 

1.3 – CONSIDERAÇÕES SOBRE IDENTIDADE NAS CIÊNCIAS HUMANAS E 

SOCIAIS 

A afirmação da identidade profissional implica na compreensão dela mesma. 

Porém, temos de ressaltar que, conceituar identidade, envolve uma grande complexidade 

pelo fato de ser um termo polissêmico, o que permite ser usado de maneira variada nas 

ciências sociais e áreas afim. 

Sociologia, Psicologia Social, História, Antropologia, entre outras mais, 

vislumbraram compreender os fatos sociais que envolviam a modernidade, destacando, 
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entre eles, a interação entre o indivíduo e a sociedade. Nesse momento, os estudos acerca 

da identidade receberam uma atenção particular. 

Diante disso, apresentei como alguns teóricos vêm fundamentando seus pensares 

sobre identidade, considerando que eles trazem grandes contribuições à temática a qual nos 

propomos investigar. Stuart Hall e Dubar, dentre outros, nos permitem perceber as 

interações entre o indivíduo e a sociedade, assim como destacam as contribuições daquelas 

noções de identidade à modernidade e à pós-modernidade. 

Segundo Stuart Hall (2000, p.10), as identidades estão sendo desarticuladas ou 

fragmentadas, estão se descentrando. Isso ocorre pelo fato de o sujeito estar perdendo o 

“sentido de si”, o qual era considerado pronto em relação ao espaço que esse ocupava no 

mundo social e cultural. Dessa forma, Hall caracteriza a identidade do sujeito a partir de 

três concepções: sujeito do iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno. 

• Sujeito do iluminismo – o indivíduo era percebido sendo totalmente centrado, 

unificado, dotado da capacidade da razão, da consciência e da ação. Era uma visão 

bastante individualista do sujeito na qual ele possuía um núcleo interior que Hall 

identifica como sendo o “centro”, o eu, que se apresenta no nascimento do 

indivíduo e, ao longo da vida, desenvolve-se sem desprezar a sua essência. Logo, 

permanecia contínuo ou “idêntico”, um perfil imutável durante toda sua existência. 

Assim, “o centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa”; 

• Sujeito sociológico – é necessário compreendê-lo como decorrente da grande 

complexidade do mundo moderno, considerando que esse sujeito não é autônomo e 

nem auto-suficiente, mas, sim, formado na relação com “outras pessoas 

importantes para ele”, em que o núcleo interior é formado na interação entre o eu e 
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a sociedade, sendo o sujeito possuidor de um núcleo ou essência interior que forma 

e modifica essa identidade através de um diálogo constante com os mundos 

culturais “exteriores” e as identidades que permeiam esses mundos; 

• Sujeito pós-moderno – aqui a identidade é percebida como constituída a partir de 

várias identidades  temporárias, modificáveis, podendo ser contraditórias ou não 

resolvidas. O sujeito social desarticula consecutivamente sua identidade pelo fato 

de admitir distintas identidades em variadas ocasiões. O sujeito é atraído, fascinado 

por múltiplos estilos de sujeitos. Nessa perspectiva, a identidade, em momento de 

mudança, deixa de ser percebida como única, estável e acabada. 

Na primeira concepção apresentada, o autor deixa claro que o interior do sujeito era 

visto como inalterável, o que contribuía para que este não se percebesse com potencial de 

construir sua própria essência, visto que nada poderia modificar sua identidade. 

A segunda concepção de sujeito é apontada com um pouco mais de progresso em 

relação ao sujeito iluminista. Isso se deu em função deste sujeito estar engajado a uma 

nova corrente que defendia o ponto de vista do interacionismo simbólico. 

Quanto ao sujeito pós-moderno, é determinado histórica  e não biologicamente. Ele 

integra identidades distintas em momentos distintos, identidades que deixam de ser 

congregadas por um “eu” coerente. Tal identidade passa por um processo de deslocamento, 

isso porque, existem em nosso interior identidades incoerentes, contraditórias, nos levando 

em diferentes direções. Por isso, o discurso da identidade unificada é superado. Porém, há 

quem queira pensar ser uno, sem mudança de identidade do nascimento à morte. Hall 

afirma que isso se dá pelo fato de construirmos uma cômoda história sobre nós mesmos ou 
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uma confortadora “narrativa do eu”. Ele considera que essa é uma maneira fantasiosa de 

nos vermos (Hall, 2000, p.13). 

Hall nos leva a pensar que houve mudanças nas identidades culturais a partir da 

modernidade. Um dos grandes fatores o qual contribuiu significativamente para essas 

mudanças foi, em especial, o processo de globalização. Hall, ao enfatizar o processo de 

globalização, assegura a necessidade de não perdermos de vista que, é inerente a esse 

processo, a descontinuidade, a fragmentação e a ruptura. Portanto, as sociedades modernas 

são, por definição, sociedades de mudanças constantes, rápidas e permanentes. 

Dubar (1997, p.79) esclarece que as abordagens culturais e funcionais da 

socialização enfatizam uma característica essencial da formação dos indivíduos: esta forma 

um agrupamento da maneira de ser (de sentir, de pensar e de agir) de um determinado 

grupo, da maneira como este vê o mundo e como percebe o futuro, suas posturas corporais, 

sua religiosidade. Isso ocorre em seu grupo de origem, em que o sujeito veio 

desenvolvendo-se enquanto criança e a esse pertence objetivamente, ou esteja integrado a 

um grupo exterior no qual quer inserir-se e/ou com o qual se relaciona subjetivamente. O 

indivíduo socializa-se, internaliza valores, normas e preceitos que o caracterizam como 

pertencente a um determinado grupo, ou seja, ele passa a ser socialmente identificável. 

Essa é uma abordagem ligada à redução da socialização e ao pressuposto da 

unidade do mundo social. Naquela, permeia a volta de uma cultura tradicional e com pouco 

desenvolvimento da sociedade; neste, teorias aparecem contrariando esse pressuposto de 

unidade social. São abordagens que colocam a interação e a incerteza no seio da realidade 

social, na qual os sujeitos se chocam e procuram seu reconhecimento em detrimento do 

outro, gerando uma dualidade irredutível. 
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Mead e Cooley8, citados por Hall (2000, p.11), são alguns dos fundamentadores do 

interacionismo simbólico. Eles trabalhavam a relação entre pessoa, sociedade e interação. 

Para tal, desenvolveram uma análise minuciosa da socialização, enquanto estruturação 

progressiva da comunicação, em que, o Eu, se apresente como membro de uma 

comunidade que age energicamente na sua existência e conseqüentemente trazendo 

transformações. 

Dubar (1997), com base em Mead9 (1933), esclarece a socialização como 

construção de uma identidade. Esta acontece na/pela interação ou comunicação com os 

outros, sendo que, a primeira etapa dela, se dá quando a criança começa a entender os 

papéis desenvolvidos por aqueles que lhe são próximos, o que Mead chama de "tomada em 

conta". Uma segunda etapa acontece quando a criança sai dos jogos simples e começa a 

compreender os jogos com regras. Ascendendo a uma nova compreensão do outro, o grupo 

permite ao indivíduo perceber que a atitude de um interfere na atitude do outro, ou seja, o 

outro deixa de ser singular e suas ações  passam a representar atitudes que foram deferidas 

no coletivo, numa determinada organização social, no grupo, na comunidade ou na equipe, 

o que dá ao mesmo indivíduo a unidade do Eu, o que Mead identifica como "o outro 

generalizado"10, e faz dessa identificação a estrutura central da socialização, definida como 

construção do Eu. Para Mead, o Eu (self), quando em construção, sempre corre o riscos.  

A última etapa da socialização constitui-se quando eu me reconheço como parte de 

uma determinada comunidade. Para acontecer esse reconhecimento do eu é preciso que o 

                                                           
8 Mead e Cooley permitem ao interacionismo uma distinção quando esta concepção é comparada ao 
interacionismo acrítico proveniente das décadas de 1920 e 1930 em Chicago, o qual naturalizava os 
fenômenos sociais e os assinalava de maneira determinista. 
9 Mead, na sua obra intitulada Self, Mind and Society, é quem descreve pela primeira vez a socialização como 
construção de uma identidade social (um self no termo utilizado por Mead) na e pela interação ou a 
comunicação com os outros. O self é entendido como “consciência de si”, “consciência auto-reflexiva”. 
10 A comunidade ou grupo social permitem ao indivíduo sua unidade de consciência de si. 
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indivíduo se perceba como parte integrante do grupo, suas atitudes não podem ser passivas, 

que não simplesmente compreenda e aceite os valores do grupo o qual convive, mas lhe é 

necessário estar inserido ativamente nele, desempenhar um papel de serventia o qual seja 

reconhecido pelo grupo. 

Dubar (1997, p.93) afirma que, para Mead, a socialização amplia-se ao mesmo 

tempo em que a individualização, pois, quanto mais eu sou “eu mesmo”, melhor sou 

integrado no grupo. Sendo importante percebermos o duplo movimento pelo qual os 

indivíduos se apropriam subjetivamente de um mundo social. Nas palavras do próprio 

Dubar: 

é neste processo que intervém uma dialética  mesmo um 
desdobramento entre o "eu" identificado pelo outro e reconhecido 
por ele como membro do grupo (faço parte da equipe de futebol) e 
o "eu" que se apropria  de um papel ativo e específico no seio da 
equipe e "que reconstrói ativamente a comunidade a partir de 
valores particulares ligados ao papel  que assume" (eu guardo a 
rede, faço ganhar a equipe não deixando entrar gol por desleixo) 
(1997, p.93) (grifo do autor). 

 

Quando me reconheço como parte integrante do grupo, percebo meu papel em 

determinada equipe, me afirmo positivamente enquanto integrante, passa existir um 

equilíbrio entre as faces do eu, e é desse equilíbrio que depende a tomada de consciência 

da identidade social, assim como o êxito do processo de socialização, ou seja, se consigo 

afirmar meu eu, de modo mais perfeita, incorporo-me ao grupo. 

Berger e Luckman, citados por Dubar (1997, p.94 a 100), apresentam a socialização 

primária e a secundária e conduzem a uma articulação entre elas. Percebem que primária 

inicia no mundo vivenciado, a partir dos saberes que seus atores constroem, configurando 

uma percepção dialético-idealista, em que homem e mulher fazem parte da gênese da 
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sociedade e, assim, também são produtos dela. Afirmam que existem papéis sociais 

firmados, condutas pré-definidas, nas quais se passa pela absorção do saber de base. 

Portanto, o ser humano está em sociedade quando participa da dialética dela, tendo em 

vista que a sociedade é objetiva e subjetiva. Através do aprendizado, permitem-nos 

absorver normas, códigos, regras do “eu” e do  mundo, as  quais possibilite o 

desenvolvimento dos papéis sociais. 

Os autores, em sua análise, buscam propor a dupla hipótese: "a socialização nunca é 

completamente conseguida", e "a socialização nunca é total e nem acabada". Definem esta 

de forma provisória, como interiorização de submundos institucionais especializados, "é 

aquisição de saberes específicos e de papéis direta ou indiretamente enraizados na divisão 

de trabalho” (1985, p.96), fazem uso da incorporação de saberes específicos os quais 

chamaram de saberes profissionais que integram novos saberes. 

No tocante à socialização secundária, os autores a definem da seguinte maneira: 

“interiorização de submundos institucionais especializados” e “aquisição de saberes 

específicos de papéis direta e indiretamente enraizados na divisão de trabalho” (apud 

Dubar, 1997, p.96). Na compreensão de Dubar, a socialização secundária corresponde a 

“saberes especializados – que chamaremos de saberes profissionais” (1997, p.96) (grifo 

do autor). 

Dubar afirma que, "na problemática que envolve a articulação da socialização 

primária com a secundária, a reprodução social das identidades aparece como resultado 

entre muitos outros" (1997, p.96). Destaca que, quando ocorrem transformações na 

identidade vindas da socialização primária (saberes de bases) e que tais mudanças foram 

provocadas pela socialização secundária (saberes profissionais), há um abalo nas relações 
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entre "mundos gerais” e "mundos especializados". Se a socialização secundária não 

reproduz a primária, envolve a necessidade de uma mudança (ruptura), dupla-mudança de 

mundo e mudança de identidade. Para que isso ocorra, é necessário uma separação de 

"identidade real" e "identidade virtual", técnicas especiais que assegurem uma forte 

identificação e que tenham forte compromisso pessoal, um processo de iniciação, com o 

envolvimento dos socializados, que permita a mudança de casa, a ação contínua de um 

“aparelho de conversação" visando  manter, modificar e reconstruir a realidade subjetiva, 

"transformar o mundo vivido pela modificação da linguagem". A existência de uma 

estrutura de plausibilidade ou de uma instituição mediadora, "o laboratório de 

transformação", permitindo a conservação de uma parte da identidade antiga, 

acompanhando a outros significativos novos, percebidos como legítimos (Dubar, 1997, p. 

96-97). 

Dubar aponta que a divisão inerente à identidade precisa ser esclarecida a partir da 

dualidade da sua própria definição: identidade para si e identidade para o outro. Estas são 

inseparáveis e estão unidas de forma problemática. Inseparáveis porque a identidade para 

si está permeada pelo outro e por seu reconhecimento. Eu só me reconheço a partir da 

percepção do outro. Problemática  porque 

a experiência do outro nunca é diretamente vivida por si... de tal 
forma que nos apoiamos nas nossas comunicações para nos 
informarmos sobre a identidade que o outro nos atribuiu... e, 
portanto, para tecermos uma identidade para nós próprios (Dubar, 
1997, p.104). 

 

Entendo que esse conflito identitário é bem presente em cada um de nós. Podemos 

até fazer idéia de como o outro nos vê ou de como vemos o outro, mas não podemos ter 
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certeza de que a identidade a qual imaginamos ser vista pelo outro coincida com a 

identidade que o outro realmente faz de nós. 

Ainda segundo o autor, a identidade nunca é dada, está sempre em um processo de 

construção e reconstrução, passando por incertezas de maior ou menor duração. Afirma, 

ainda, que apesar de a identidade ser construída a partir do outro, eu posso não aceitar o 

que o outro me faz pensar de mim mesmo e definir-me de uma outra forma.  

Para esclarecer, o autor aponta que existem categorias socialmente disponíveis, que 

são quase sempre legitimadas (nomeações, oficiais de Estado, profissionais, denominações 

étnicas, regionais, religiosas...). Dubar (1997, p.106) chama de “atos de atribuição” aqueles 

que, de alguma maneira, definem qual tipo de homem ou mulher você é, na identidade para 

o outro; e de “atos de pertença”, aqueles que definem que tipo de homem ou mulher você 

quer ser, na  identidade para si mesmo. 

Pode-se salientar que, a partir dessas definições de identidades, existem 

possibilidades de o indivíduo se definir, assim como pode ser definido pelo outro, podendo 

ser reconhecido de forma positiva ou negativa, bem como pode lutar para ser reconhecido 

de uma forma que mais lhe pareça justo. 

Compreendo que a interação social do ser humano se dá mediante um caminho de 

construção individual e coletiva, tendo também como foco a defesa de posições políticas e 

éticas, as quais estão permeadas de valores, interesses e poderes; que de alguma maneira 

são provocadores ou não, nos permitindo inventar e reinventar a situação, o que nos 

permite, também, sermos atores e autores da sociedade, visto que somos, enquanto seres 

sociais, considerados o centro básico da mudança, o que me faz considerar relevante querer 
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compreender melhor a construção da identidade dos educadores, nas dimensões pessoal e 

profissional. 

Diante disso, há que se destacar, primeiramente, aspectos concernentes à identidade 

pessoal e à social, que nos conduzem a uma leitura mais consistente da identidade 

profissional, tendo em mente que elas estão articuladas entre si. 

A identidade pessoal remete para a percepção subjetiva que um sujeito tem da sua 

individualidade, abarca elementos como consciência de si e definição de si, enfim, é como 

a pessoa se vê. É um preceito de múltiplas identidades e localiza a sua opulência na 

disposição enérgica dessa variedade. 

Quanto à identidade social, revela a preocupação objetiva e indica o conjunto de 

peculiaridades relacionadas, definindo o sujeito e permitindo identificá-lo do “exterior”. A 

identidade social está atrelada a valores que foram adquiridos socialmente e configura a 

maneira de se situar na vida social. 

De uma maneira geral, o que se constata é que há uma constante associação entre 

identidades diversas, de modo que, mesmo havendo a fragmentação das identidades, 

conforme nos ensina Hall, elas não se encontram estanques, e prova disso é a permanente 

articulação entre as identidades pessoal e social, as quais também estão associadas, por sua 

vez, à identidade profissional, conforme é visto no item seguinte. 
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1.4 – IDENTIDADE PESSOAL E PROFISSIONAL: O ETERNO DEVIR 

Conceituar identidade pessoal e profissional envolve uma complexidade de 

pressupostos, mas procurei, a partir dos autores já apresentados, ressaltar melhor sua 

compreensão a respeito de considerações sobre: identidades pessoal e profissional, por 

avaliar pertinente distingui-las, de modo a abrangê-las e diferenciá-las de maneira mais 

compreensiva, por serem pontos de partida para o estudo e a apreensão do processo de 

formação da identidade profissional que em seguida delinearei. 

Em se tratando de identidade pessoal, Dubar (2002, p.186) afirma que ela não pode 

afastar-se da política, como tão pouco do trabalho, das políticas públicas de emprego, da 

família, das políticas educativas e sociais. Enfatiza ainda que “a identidade pessoal é 

inseparável da trajetória profissional” (2002, p.186) por estarem ligadas por toda uma vida 

nas variadas oportunidades de formação, de progresso, de qualificações, de convicções e 

compromissos políticos ao longo de sua história de vida. 

O autor esclarece também que a identidade pessoal “é uma configuração dinâmica 

de todas as identificações e é um projeto de vida” (2002, p.201). 

Em relação às identidades pessoais e às trajetórias individuais, Dubar (2002, p.218 

e 227) esclarece que as “crises identitárias” estão presentes sempre durante o percurso da 

existência porque são heranças humanas e se apresentam de formas variadas e 

diversificadas. A identidade pessoal implica na aplicação de uma atitude reflexiva de si 

mesmo, a partir de relações significativas, podendo, assim, permitir a construção da sua 

própria história, ao mesmo tempo que permite estar se inserido na história de outros. 

 Com relação à identidade profissional, essa é uma constituição que atravessa a vida 

do profissional desde que ele opta pela profissão e acompanha sua trajetória pelo tempo 



 

61

concreto da formação inicial e pelos variados espaços institucionais nos quais se 

desenvolve. Trata-se, no caso do docente, de uma identidade constituída a partir dos 

saberes científicos e pedagógicos com os quais o sujeito se defronta ao longo de sua 

formação. Dentre tantas identidades sociais, ela é apenas uma, decorrente do lugar das 

profissões e do trabalho no âmbito social, conforme já visto em seção anterior do presente 

estudo. 

Entendemos, a partir dessas considerações, que as identidades, pessoal e 

profissional, estão conectadas e vão sendo delineadas de acordo com a cooperação das 

interações que se vão estabelecendo entre o universo pessoal, social e profissional. Como 

percebemos nos diagramas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Construir uma identidade profissional docente é um constante devir que requer de 

professores e professoras experiências que advêm do contexto social em que vivem, 

envolto de complexidades, é bem verdade, mas que pode e deve permitir que percebamos 
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Figura 1: Construção da identidade Pessoal. 
 
Fonte: Protocolo da Pesquisa, 2006.  
 
 

Figura 2: Construção da identidade Profissional. 
 
Fonte: Protocolo da Pesquisa, 2006.  
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que somos construtores da nossa própria história de vida, inclusive a  profissionais, bem 

como, também, interferimos na construção das histórias de nossos pares, e, inclusive,  de  

outros sujeitos, como nossos alunos, por exemplo. Para que esse processo se torne 

expressivo, precisamos nos localizar dentro  no contexto social, histórico e político, a fim 

de permitirmos a nós e aos outros, que estão ao nosso redor, atributos significativos ao 

eterno construir de nossas identidades. 

Volvendo aos pesquisadores citados no item anterior, Dubar (1997, p.111), 

por exemplo, lembra que a identidade profissional é um modo de ser da identidade 

social do indivíduo que realiza uma profissão, e essa identidade está associada a 

valores que foram concedidos socialmente. Defende que a construção da identidade 

corresponde ao processo de comunicação ou de socialização que a produz, 

enquanto resultados simultaneamente estáveis e provisórios, individuais e coletivos, 

subjetivos e objetivos, biográficos e estrutural dos diversos processos de 

socialização que simultaneamente constroem os indivíduos e definem as 

instituições. 

É em busca desse entrelaçado que envolve o social, o qual se desenha e firma-se 

nas relações, em que nos permitimos conhecer e ser conhecidos, que delineei o estudo em 

tela, considerando que comungo com a idéia de que nossa construção de identidade 

profissional perpassa pelas dimensões pessoal e profissional e que esta se realiza em 

diferentes momentos, momentos que são dinâmicos, não estáticos, que envolvem nosso eu,  

nos transformam enquanto ser, num fazer e refazer do que somos e pensamos enquanto 

pessoas e profissionais. 
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E, Dubar, faz-me pensar mais claramente sobre esse processo quando me permite 

refletir que a identidade profissional é também 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, buscando 

determinar as identidades profissionais como identidades "especializadas" que dizem 

respeito às "atividades especializadas", ou seja, respeitantes a mundos institucionais 

especializados ligados a saberes específicos e a papéis mais ou menos ligados com a 

divisão social do trabalho.   

Assim, o estudioso nos faz compreender que a identidade social (profissional) é 

uma articulação entre duas transações: uma transação interna ao indivíduo e uma transação 

externa entre o indivíduo e as instituições com as quais ele entra em interação. Distingue-

se entre identidade para si e identidade para o outro, identidades que, sendo inseparáveis, 

se articulam de forma problemática. 

Entendo que esse imbricamento nos permite vivenciar uma multiplicidade de 

formas, de apreensão, de construção e reconstrução de conhecimentos, assim como 

repensamos valores, atitudes, ideais, ou seja, existem possibilidades de reflexão e auto-

reflexão de nosso desenvolvimento profissional. 

Dubar traz elementos que nos permitem ver claramente que, além de a identidade 

profissional exercer influência sobre a vida social do sujeito, ela o define a partir de alguns 

critérios: 
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• A relação dos profissionais com sua formação; 

• A trajetória sócio-profissional; 

• A vivência no mundo do trabalho.  

Esses critérios a definem, mas não tornam a formação de identidade pronta e 

acabada. Enfatiza que identidade profissional se constrói a partir da significação social do 

indivíduo que exerce uma profissão. Essa identidade profissional traz em si reflexos da 

identidade social,  atributos valorativos os quais, de alguma maneira, lhes foram 

conferidos. Conforme já exposto anteriormente, a identidade social acompanha o indivíduo 

ao longo de sua existência, dentro e fora de seu espaço profissional, e configura a maneira 

de situá-lo na vida social. Dessa forma, a identidade profissional e social refletem atributos 

valorativos. Mas, precisamos entender, que ela está em constante formação e 

transformação. 

Huberman (2000) é dos pesquisadores que vêm trabalhando sistematicamente com 

as histórias de vida de professores, e traz grandes contribuições para compreendermos a 

formação da identidade profissional do docente. Ele fez uma pesquisa sobre “o ciclo de 

vida profissional dos professores”. Tal estudo é considerado um clássico na área. Esse 

trabalho foi feito com professores franceses que atuam no nível secundário. Huberman 

aponta um modelo síntese como  percurso temático. Mas, apesar desse modelo ter sido 

realizado com um grupo de professores estrangeiros, é de nossa compreensão que o autor 

considera possível tal percurso  ser trilhado por professores universitários no Brasil. 

Em seu modelo, Huberman (2000, p.39 a 46) apresenta fases em transições. 

Procurou não prosseguir com um modelo linear e monolítico, mas trabalhar caminhos 

variados em que apresenta as diferentes fases na carreira do profissional, entradas e saídas, 
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em que destaca tendências centrais hábeis para expor sua visão de ciclo de vida dos 

professores. Vejamos a figura: 

 Anos de Carreira                             Fases/Temas da Carreira 

1-3 Entrada, Tacteamento  

4-6  Estabilização, Consolidação de um repertório pedagógico 

7-25                   Diversificação, “Activismo”                    Questionamento 

25-35          Serenidade, Distanciamento afectivo                    Conservantismo 

35-40                                               Desinvestimento  

Figura 3: O ciclo de vida profissional dos professores 

Fonte: Huberman, 2000. 

 

Huberman demonstra as seguintes característica ao longo de suas fases: 

• ENTRADA NA CARREIRA (1 a 3 anos) – primeiros anos de ensino, um tatear 

constante, a distância entre os ideais e a realidade da sala de aula, em que se 

percebe um choque do real; em contrapartida, há o aspecto da descoberta que 

traduz o entusiasmo inicial; 

• ESTABILIZAÇÃO (4 a 6 anos) – comprometimento, a pertença a um corpo, 

responsabilidade, o professor tem mais compromisso com os objetivos, mais 

liberdade, mais competências pedagógicas, preocupa-se menos consigo e mais 

com os objetivos didáticos; 

• DIVERSIFICAÇÃO (7 a 25 anos) – maiores experiências pessoais, 

diversificando seus materiais didáticos, a avaliação, o trabalho com os alunos e 

com o programa das disciplinas. Nessa fase, o professor é mais motivado, 

dinâmico, empenhado nas equipes pedagógicas e nas comissões de reformas, 

tem ambição pessoal tanto acadêmico-científica quanto administrativa; 
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• QUESTIONAMENTO (7 a 25 anos) – acontece paralelo à diversificação; os 

profissionais se põem em questões frente às realidades vivenciadas, os 

desencantos. Passam a fazer uma avaliação de sua vida profissional, envolvendo 

questões institucionais, econômicas e familiares. Os questionamentos não são 

iguais para homens e mulheres; 

• SERENIDADE – DISTANCIAMENTO AFETIVO (25-35 anos) – tem a ver 

com o estado de espírito. Os professores estão menos sensíveis ou menos 

vulneráveis à avaliação dos outros. Aceitam-se tal como são, não como os 

outros querem que sejam, devido a um maior equilíbrio entre o ideal e o real. O 

distanciamento afetivo é criado pelos alunos que sempre estão mais próximos 

dos professores mais jovens, considerando-os como irmãos mais velhos, 

enquanto que os professores que estão nesta fase da carreira, por terem mais 

idade, lembram os pais dos alunos, havendo, por isso, um distanciamento 

natural. 

•  CONSERVANTISMO E LAMENTAÇÕES (25-35 ANOS) – os professores 

queixam-se da evolução dos alunos, por serem menos disciplinados e menos 

motivados, assim como também não aceitam a postura dos professores mais 

jovens, considerado-os menos sérios e menos empenhados. Os professores, 

nessa fase, apresentam maior resistência à inovação; 

• DESINVESTIMENTO (35- 40 anos) – geralmente apresentam uma postura 

positiva, pois vão libertando-se, ao longo do tempo, sem grandes lamentações, 

do investimento que fizeram para chegar onde estão. Passam a investir seu novo 
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tempo em si  próprios, em novos interesses, tornando sua vida social de maior 

reflexão. 

Essas fases apontadas na pesquisa de Huberman me permitiram enxergar de 

maneira mais clara fatos que permearam a prática dos docentes pesquisados, e que de 

maneira diferenciada são absorvidos pelos professores em sua postura profissional. Sendo 

que as identidades profissionais se revelam, se constroem, se desconstroem 

independentemente, pois os sujeitos têm suas individualidades, as quais se mostram 

diferenciadas e que assegura não serem eles fantoches, pois nem todos agem da mesma 

maneira. Porém, existem pontos comuns muito fortes que permitiram a Huberman delinear 

essas fases, as quais, para nós, apontam características marcantes nas identidades desses 

profissionais, e me fez entender que temos muitos sentimentos comuns, provocados por 

fatores variados, como meio social e profissional. 

Cavaco (1991, p.162) pesquisou sobre como se desenvolvia a vida dos professores, 

procurou perguntar sobre o percurso profissional de cada professor, tentando descobrir 

como foi que se deu a evolução da pessoa que é o professor, ao longo da idade e da 

profissão, em variadas relações. Sua pesquisa mostrou 

Que na construção da identidade profissional de professor se 
entrecruzam a dimensão pessoal, a linha de continuidade que 
resulta daquilo que ele é, com os trajetos partilhados com os outros, 
nos diversos contextos que participa (1991, p.161). 

 

Cavaco aponta que os professores, tanto os que estavam em início de carreira, 

quanto os que se recordavam de seu início de carreira, justificavam o que os havia levado à 

descrença diante das oportunidades que por vezes surgiram, matando seus sonhos. Usaram 

como justificativa: inseguranças, resistências, mudanças de escolas, adaptações, 
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conformismo, alienação. O fato é que “os professores, no início de carreira, não têm o 

domínio cognitivo das estruturas profissionais, nos seus diferentes níveis” (1991, p.162); 

logo, acabam por aceitar o mundo profissional como ele é ou parece ser, sem se rebelarem 

contra ele utilizando propostas diferentes. Contudo, se assim foi para uma grande maioria, 

existem os que afirmaram ter conseguido abrir brechas, arquitetar seus caminhos de saída 

que consideraram adequados e pertinentes. São esses pontos de tensão que acompanham as 

primeiras experiências profissionais  dos docentes e que contribuem para elaboração de 

suas  identidades  profissionais. 

Entendo que Cavaco traz à tona, em sua pesquisa, as tramas que envolvem a pessoa 

do professor de nível secundário, buscando o sentido da profissão, percebendo a existência 

dos que aceitaram a burocracia, se fecharam para as mudanças e sentiram uma certa 

amargura em relação à profissão; e os que inovaram diante da diferença, compartilharam 

conhecimentos, permitindo um crescimento profissional constante.  Dessa feita, a autora 

buscou compreender o professor em sua unidade pessoal/profissional. 

Tardif (2002, p.33 a 58) faz considerações sobre saberes docentes e formação 

profissional, aponta que todo o saber implica um processo de aprendizagem e de formação. 

Considera o saber docente como um saber plural, formado pelos saberes oriundos da 

formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experiênciais. Para Tardif, 

os saberes docentes, como já mencionamos, são estabelecido pelos: saberes profissionais – 

o conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores (escolas 

normais ou faculdades de ciências da educação); saberes disciplinares – são saberes que 

correspondem a diversos campos de conhecimento, os saberes disciplinares (por exemplo, 

de matemática, história, literatura etc.) são transmitidos nos cursos e departamentos 
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universitários; saberes curriculares – ao longo da carreira os professores apropriam-se dos 

saberes curriculares, que são encontrados nos discursos objetivos, conteúdos e métodos,e a 

partir deles, a instituição escolar categoriza e proporciona os saberes sociais por ela 

deliberado e escolhido como modelo de formação; e saberes experienciais – brotam da 

experiência e são por ela validados, são saberes que incorporam a experiência individual e 

coletiva, a partir do saber fazer e do saber ser. 

Entendo que os saberes apontados por Tardif estão interligados com o vir a ser do 

docente, ou seja, com a identidade que este constrói em sua trajetória profissional. As 

representações as quais os professores têm do que seja ser docente estão alicerçadas nos 

saberes que cada professor apreende ao longo de sua trajetória pessoal e profissional. Os 

professores, em seu cotidiano, através de seus hábitos, caracterizam a sua maneira de 

exercer a docência. Logo, seus traços profissionais se revelam, nas palavras de Tardif, 

“através do saber-ser e de um saber-fazer pessoal e profissional validados pelo trabalho 

cotidiano” (2002, p.49). 

Pimenta também aponta saberes que permeiam a construção da identidade 

profissional, enfatiza ainda a significação do social, do pessoal, dos saberes  adquiridos os 

quais se fazem presentes no nosso ambiente profissional: 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da 
significação social da profissão; da revisão constante dos 
significados sociais da profissão; da revisão das tradições. (...) 
Constrói-se, também, pelo significado que cada professor, 
enquanto autor e ator, confere à atividade docente no seu cotidiano 
a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua 
história de vida, em suas representações, seus saberes, em suas 
angustias e anseios, no sentido que tem sua vida no ser professor. 
Assim como mediante sua rede de relações com outros professores, 
nas instituições de ensino, nos sindicatos e outros agrupamentos 
(1999, p.19). 
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Pimenta (1999, p.20 a 25) também enfatiza três passos a serem seguidos para a 

construção da identidade profissional do professor: 

• Os saberes da docência – a experiência; 

• Os saberes da docência – o conhecimento 

• Os saberes da docência – saberes pedagógicos 

O primeiro incide na mobilização dos saberes da experiência adquirida enquanto 

profissional. A preocupação aqui é permitir que o futuro professor, o qual não se vê, ainda, 

enquanto professor, e só conhecendo o lado profissional da docência através de sua 

experiência enquanto aluno, tomando por base de seus diversos professores, perceba a 

realidade de outros docentes. Nesse contexto, os cursos de formação inicial devem 

colaborar para que esse aluno veja-se, desde cedo, como professor,  construa sua 

identidade de professor(a),  visto que só os saberes da experiência não são suficientes. 

No segundo passo, dos saberes do conhecimento ou domínio das áreas específicas, 

o conhecimento é defendido a partir de Morin, que alerta para que ele, o conhecimento, 

não seja confundido com informação, a qual é o primeiro passo para obter-se 

conhecimento. Porém, faz-se necessário trabalhar, classificar, analisar e contextualizar a 

informação, para se chegar ao conhecimento de fato. Portanto, para conhecer se faz 

necessário agir de maneira inteligente, ou seja, ser capaz de atrelar conhecimento a 

desenvolvimento, permitindo que, aquele, seja empregado de modo proveitoso e 

apropriado. 

O terceiro passo na construção da identidade aponta aos saberes pedagógico-

didáticos. Este saber é estabelecido no cotidiano de seu trabalho, é o que consente a 

interação entre professores(as) e alunos(as), mediado pelo processo de construção do 
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conhecimento/conteúdo. Existe um certo reconhecimento em se tratando do processo de 

ensino, pois, para sabermos ensinar não é suficiente  termos,apenas, experiência e os 

saberes específicos, faz-se necessário, também, termos os saberes pedagógicos os quais  

são inerentes ao profissional docente. 

Esses saberes precisam ser trabalhados de forma articulada e não fragmentada. Para 

superarmos a visão tradicional de ensino é necessário trabalharmos nesse tripé. Só assim 

poderemos apoiar a formação do docente ajudando-o a construir uma identidade 

profissional. 

Analogamente à Pimenta, Nóvoa (1992, p.26) afirma que, na construção da 

identidade docente, existem três processos essenciais: 

• O desenvolvimento pessoal – refere-se à produção da vida do professor; 

• O desenvolvimento profissional – está voltado aos aspectos da 

produção da profissão docente;  

• O desenvolvimento organizacional – produção da escola ou os 

investimentos da instituição para obtenção de seus objetivos 

educacionais. 

Afirma, também, que a identidade não é adquirida e nem um produto acabado, mas, 

sim, um lugar onde sempre permearão lutas e conflitos, coabitando nosso interior, sendo 

um espaço de construção da maneira de ser e estar na profissão. 

Julgo importante atentarmos: se a identidade é um produto inacabado, logo, temos 

possibilidades de rever nosso pensar, sentir e agir, podemos estar nos auto-construindo, 

refazendo nossa identidade, sem perder de vista a relevância de estarmos em 

desenvolvimento contínuo com o outro. Para tal, precisamos estar atentos a como nos 
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vemos, como os outros nos vêem e como queremos ser visto pela sociedade, posto que a 

nossa identidade profissional  passa por vários processos de  desenvolvimentos. 

E Gonsalves (1998, p.147) salienta aspectos que envolvem esse desenvolver-se, os 

quais fundamentam a visão que o professor tem de si próprio enquanto profissional e em 

relação a sua carreira, enfatizando que eles se modificam ao longo do tempo trazendo, de 

imediato, repercussões implacáveis  nas atitudes e no trabalho de seus alunos e, no futuro, 

em sua própria identidade. 

Aponta que o percurso profissional de cada professor resulta de três processos de 

desenvolvimento: 

• Processo de crescimento individual, considerando aqui capacidades, 

personalidade e capacidade pessoal de interação com o meio; 

• Processo de aquisição e aperfeiçoamento de competências de eficácia 

no ensino e de organização no processo ensino-aprendizagem; e 

• Processo de socialização profissional, em termos de normativos ou de 

adaptação ao grupo a que pertence. 

Considero importante salientar esses percursos apontados por Gonsalves, por serem 

inerentes às construções da identidade profissional do docente. Salientamos que esses 

trajetos vivenciados pelos docentes também são, ao mesmo tempo, seguidos por 

sentimentos em relação à profissão, tais como: auto-aprovação, receios, afetividade, 

desapontamentos. Esses sentimentos, de alguma maneira, estarão repercutindo na 

construção de sua identidade profissional. 

Em compasso com proposições de Nóvoa (2000, p.16), Pimenta e Anastasiou  

(2002, p.115) esclarecem que na construção  do processo identitário  de professor,  na 
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mistura dinâmica que é, no diferencial de como cada um se vê, se sente e se diz professor, 

três elementos são destacados – adesão, ação e auto-consciência: 

• A adesão à profissão docente leva o(a) professor(a) a aderir a 

princípios e valores, adotar certos projetos; 

• A ação, porque a opção pelo modo de agir procede do foro pessoal e 

profissional; e 

•  A autoconsciência, porque tudo se determina no processo de 

reflexão do professor sobre sua ação.  

Essa construção se dá de maneira processual, e os três autores referidos chamam a 

atenção para a necessidade de inserir professores(as) em processos de profissionalização na 

construção inicial e na construção de uma identidade docente superior, espaços que 

permitam ao professor e a seus pares lidarem com os diferentes sujeitos, dando voz a suas 

angústias, dilemas, seja capaz de ouvir o que os outros professores sentem, aprendendo a 

estabelecer a conversação consigo e com o outro, convivendo com as diferenças, 

confrontos, percebendo a existência de  situações semelhantes e diferentes de sua própria 

realidade, compreendendo que nossas ações têm determinantes na historicidade. 

Desvelar os atributos que permeiam a identidade profissional dos professores é um 

dos objetivos de nossa pesquisa, permitindo, assim, conhecê-los de forma mais 

amadurecida, bem como, de alguma maneira, acreditamos ter provocado, a partir do 

relembrar de suas trajetórias, uma reflexão de suas práticas docentes, considerando essa 

reflexão não só como processo psicológico individual solitário, mas como projeção de um 

profissional o qual, no mundo, vivencia muitas experiências. Esperamos, também, ter 
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permitido a nós própria conjeturar outras possibilidades de refletir, experimentar, construir 

e  re-construir nossa identidade docente. 

As relações sociais experimentadas por nós nos vários âmbitos ao longo de nossa 

existência precisam ser modificadas, visto que, como reforçam os vários autores aqui 

apresentados, nossas identidades pessoais são construídas nas inter-relações, vivenciadas 

nos variados espaços sociais ao longo de nossa trajetória de vida. Nessa trajetória, 

buscamos objetivos delineados por formação de idéias, individual e coletiva, as quais são 

reavaliadas tendo por base as experiências vivenciadas. 

Para que isso ocorra, faz-se necessário que a pretensão de cada sujeito, advinda da 

relação constituída com os diferentes pares em ambientes distintos, seja motivada a 

emergir, permitindo-nos, assim, a oportunidade de um repensar, um re-elaborar, uma 

reinvenção de planos, sonhos, ações, no intuito de defender-nos das problemáticas e valer-

nos dos acertos que decorrem dos conhecimentos vivenciados em nossas práticas enquanto 

seres sociais. 
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CAPÍTULO II – O CAMINHO PERCORRIDO 

2.1 – A OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 

Para anunciar o caminho perseguido ou percorrido nesse estudo, optei por pontuar, 

inicialmente, um momento vivido que contribui para meu avanço teórico-prático, 

permitindo um melhor desenvolvimento da pesquisa em bases mais concretas. 

Esse andamento ocorreu através da minha participação em várias disciplinas do 

mestrado, as quais me permitiram ampliar meu campo de visão e colaboraram para meu 

crescimento enquanto pesquisadora em fase inicial de construção. Nos vários diálogos que 

tive com nossos professores, a partir dos variados autores, trabalhamos o buscar, o pensar, a 

necessidade de ler cada vez mais, enfim, exercitamos o ato de pesquisar. Nessas buscas e 

estudos, chegamos a conclusão que pesquisa, como ciência, não privilegia somente a 

questão da construção da pesquisa propriamente dita, porém busca a base teórica que 

precisa defendê-la: a discussão sobre teoria do conhecimento em seus aspectos filosóficos, 

o conhecimento científico (perspectivas históricas a partir do Séc. XIX), as demarcações do 

conhecimento científico e a pesquisa cientifica. 

Os debates sobre fundamentos teóricos e metodológicos da pesquisa em educação, o 

estabelecimento de subsídios de leituras cientificas, o conhecimento da estrutura básica de 

uma pesquisa, o conhecimento de variadas tendências da pesquisa educacional no Brasil e 

em outros países permitiram-me redimensionar o projeto inicial de dissertação e apresentar, 

de maneira mais clara, o tema que me aventurei a pesquisar. 

Nessa nova proposta de estudo, aqui concretizada, busquei conhecer sobre como 

vêm sendo apresentadas as discussões que permeiam a identidade profissional. Para tal, no 
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primeiro momento, busquei informações sobre pesquisas realizadas em torno da Educação 

Superior, por ser esse um dos cenários o qual se constroem identidades, assim como teci 

discussões acerca da formação docente, considerando que as pesquisas sobre ela são de 

fundamental importância para percebermos as questões que caracterizam, identificam e 

envolvem os que exercem a docência. Procurei, a partir dos estudos, fazer uma 

reconstituição de pontos os quais considerei relevantes para avançar em meu objeto de 

estudo, procurando elementos comuns apontados por pesquisadores que considero 

importantes para repensá-los, para termos mais elementos que nos permitam implementar 

melhores discussões acerca da problemática aqui levantada. 

Diante do exposto anteriormente, cumpre reiterar que o objeto de estudo desta 

pesquisa é a identidade profissional do docente que atua nos cursos de licenciatura da 

Universidade do Estado do Pará. 

O estudo deste objeto foi realizado a partir das reflexões teórica e metodológica que 

me levaram a compreender de forma mais amadurecida as problemáticas que envolvem a 

construção da identidade profissional nos aspectos social, político, ético, englobando a 

prática dos docentes e a formação da sua identidade. A discussão de Dubar (1997), 

apresentada no capítulo anterior, considera que identidades profissionais são identidades 

"especializadas" as quais dizem respeito às "atividades especializadas", ou seja, fazem 

inferência a mundos institucionais especializados ligados a saberes  específicos e a papéis 

mais ou menos voltados à divisão social do trabalho. 

Busco, de modo geral, compreender a construção da identidade profissional de 

docentes universitários, com vista a identificar os motivos que os conduziram ao exercício 
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da docência e compreender a construção de sua identidade docente e suas experiências, 

bem como identificar a imagem que o professor tem de si enquanto formador. 

Além disso, viso identificar elementos pessoais e sociais que constituem a 

identidade profissional do educador. 

Num sentido prático, a presente pesquisa visa contribuir na área educacional como 

fomentadora de reflexões sobre identidade profissional docente a partir dos autores 

apresentados e dos docentes entrevistados no tocante à constituição de sua identidade 

profissional. 

Assim, a abordagem escolhida é a de pesquisa qualitativa, por acreditar que ela 

permite uma melhor análise da realidade investigada, posto que favorece uma melhor 

visualização das particularidades evidenciadas nas histórias de vida de cada um dos 

informantes, permitindo, desse modo, uma maior integração entre entrevistador e 

entrevistado, pois procurei perceber como o professor constrói sua identidade profissional, 

ou seja, essa investigação partiu de um sujeito que se constrói em seu fazer pedagógico. De 

forma ampla, pode-se dizer, com Chizzotti, que: 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma 
relação entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva 
entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo e 
o objeto e a subjetividade do sujeito (1991, p.79). 

 

Desse modo, o fazer metodológico buscou compreender a complexidade da questão 

que me propus a investigar. No entanto, para compreender o que revelam essas 

identidades, é preciso percebê-las como produto pessoal, social e profissional, 

mediatizados pelo movimento histórico do “ser” professor e com as influências do 

contexto sócio-econômico. 
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Buscar compreender a construção da identidade profissional não foi tarefa fácil, 

pois me levou a penetrar no universo individual e coletivo dos professores universitários 

participantes dessa pesquisa. E isso foi feito a partir de escutas, gravações e diálogos os 

quais se transformaram em biografias reveladas a partir das histórias de vida, bem como 

havia participantes que já tinham se auto-biografado e cederam sua história  para presente 

pesquisa. 

Vejo autores como Nóvoa, que há muito vem trabalhando com essa linha de 

pesquisa -histórias de vida docente, argumentar o quanto é espinhoso usá-las como 

estratégia de investigação, porém, o sucesso é compensador, conforme se lê nas palavras 

do próprio autor: 

A nova atenção concedida às abordagens (auto) biográficas no 
campo científico é a expressão de um movimento social mais 
amplo (...) As ciências da educação e da formação não se alhearam 
deste movimento e os métodos biográficos, a autoformação e as 
biografias educativas assumem, desde o final dos anos 1970, uma 
importância crescente no universo educacional. Mas a integração 
destas abordagens no espaço educativo, sobretudo na área da 
formação de formadores, não tem sido fácil: do ponto de vista 
prático (...) do ponto de vista teórico. (...) E, no entanto, o sucesso 
das abordagens (auto) biográficas no terreno das práticas e do 
debate teórico tem sido enorme.(...) é inegável que as histórias de 
vidas têm dado origem a práticas e reflexões extremamente 
estimulantes (2000, p.19). 

 

De uma maneira tateante, vinha experimentando o uso de histórias de vida como 

estratégia de investigação com meus alunos na pós-graduação, como fechamento da 

disciplina Metodologia do Ensino Superior, em que a partir de suas histórias de vida 

fazíamos um trabalho de trocas, quando, em grupos, eles circulavam as histórias de suas 

vidas (com o consentimento do autor que se autobiografava), para depois, efetuarmos 

coletivamente a análise. Tal atividade sempre foi avaliada de maneira positiva pelos 
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participantes. Partíamos de uma simples curiosidade, sem nos questionarmos em excesso. 

Considerávamos esse um momento ímpar de aprendizados e de trocas, em que os alunos 

aproveitavam o momento de resgates de suas próprias histórias como momento de reflexão 

sobre seus fazeres pessoais e profissionais. Diante disso, em um pequeno ensaio, eu já 

considerava estimulante tal prática, e o que me instigou a aprofundar meus experimentos 

com relação a histórias de vida, foi o contato com várias obras em que essa metodologia 

foi utilizada. 

Huberman trabalha com essa abordagem, sendo considerado por Nóvoa uma 

referência no campo de investigação sobre a profissão de professor. Ele estudou os ciclos 

de vidas dos professores mobilizando as auto-biografias ou histórias de vida. Cavaco, 

Moita (2000) e Monteiro (2002), entre outros, também permitem, com suas pesquisas, dar 

suporte para uma aventura mais segura por esse caminho permeado de espinhos, é bem 

verdade, mas que, o perfume que exala, embeleza a caminhada e conduz a momentos de 

descobertas emaranhadas de belezas, prazeres, temores, fragilidades, criatividades, sonhos 

e utopias os quais nos permitem continuar sendo pesquisadores. Foi partindo dessas 

leituras que considerei melhor a opção por histórias de vida, tornando-se uma escolha 

positiva para aquilo que pretendia conhecer ao longo da pesquisa. 

A investigação de Monteiro (2002) foi uma das leituras que muito me serviram 

como fonte de inspiração para melhor definir algumas questões metodológicas, tendo em 

vista ter ela  trabalhado com histórias de vida de professores de licenciatura na UEPA, 

contemplando aspectos que também são abordados no presente estudo, especialmente no 

que diz respeito à formação da identidade. 
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Assim, as referências apresentadas no decorrer desse tópico são as ferramentas 

teóricas e metodológicas que me deram suporte para a construção da investigação que aqui 

apresento. 

  

2.2 – A PARAGEM ESCOLHIDA PARA  REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

Escolhi, dentre vários motivos, como lugar de busca para as informações que 

considerei importantes a Universidade do Estado do Pará, por ser professora efetiva Dessa 

instituição e atuar como docente e pesquisadora há, aproximadamente, quatorze anos. 

Conhecer a realidade dos alunos e dos  professores me permitiu uma maior liberdade e 

segurança para realizar a pesquisa de campo, e pelo fato de a UEPA oferecer cursos de 

licenciaturas e ser uma universidade pública do Estado na qual trabalho e resido. 

Em se tratando de uma universidade do Norte, considero importante apresentar, 

mesmo que de maneira sucinta, algumas questões relativas à UEPA/CCSE, onde me fixei 

para começar essa pesquisa. 

Antes de tornar-se universidade, foi Fundação Estadual do Pará. A Universidade do 

Estado do Pará – UEPA foi criada pela Lei Estadual n.º 5.747, de 18 de maio de 1993, com 

sede e foro na cidade de Belém, capital do Estado do Pará, teve autorizado o seu 

funcionamento pelo Decreto Presidencial de 04.04.1994. Conforme seu Estatuto assinala, a 

UEPA é uma instituição organizada como autarquia de regime especial e estrutura multi-

campi, gozando de autonomia didática, científica, administrativa, disciplinar e de gestão 

financeira patrimonial. 

As necessidades e exigências econômicas, sociais, culturais e tecnológicas do 

Estado e a vocação institucional da Universidade do Estado do Pará impulsionaram a 

dinamização de uma política de interiorizar suas ações de ensino, pesquisa e extensão, na 
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perspectiva de atender às demandas formativas apresentadas pelo Estado, com vistas a 

tornar-se um dos centros de referência em estudos e pesquisas nas áreas de educação, 

saúde, ciência e tecnologia da região amazônica. 

Nesse sentido, a vocação institucional da UEPA está pautada nos seguintes 

princípios: 

a) promover e participar da modernização e do desenvolvimento do Pará, em busca de 

mudanças na base produtiva e de verticalização do seu processamento; 

b) dinamizar a formação de agentes para todos os níveis de demanda desse novo ciclo de 

desenvolvimento, dotados de conhecimento, profissionalismo e solidariedade; 

c) constituir-se uma universidade pública, gratuita e de qualidade, adequada ao processo 

regional, como centro de identidade estadual em pesquisa, ensino, extensão e cidadania; e 

d) promover suas ações, tanto na capital quanto no interior, implantando e expandindo 

cursos de graduação e pós-graduação, desenvolvendo políticas de extensão e pesquisa. 

• Partindo desse conjunto de princípios, a UEPA é concebida como uma instituição 

comprometida com respostas às necessidades e desafios locais, na tentativa de 

preencher as lacunas que  existem no desenvolvimento social, político, econômico 

e cultural do Estado do Pará, o que exige dar cabo das desigualdades sociais 

evidenciadas nas diversas regiões que compõe o nosso Estado, quer pela via da 

ciência, da tecnologia, da educação e da cultura, quer pela produção de caminhos 

próprios ou alternativos, por meio de parcerias com outras instituições regionais, 

nacionais e internacionais.  

A Universidade do Estado do Pará é constituída de 03 (três) centros: Centro de 

Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS; Centro de Ciências Sociais e Educação – CCSE; e 
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Centro de Ciências Naturais e Tecnologia – CCNT. Entre esses, destaco o CCSE, por ser o 

centro que oferece os cursos de licenciaturas, e meu trabalho foi realizado com professores 

que atuam nesse Centro. 

O CCSE é um órgão de administração setorial da UEPA e coordena atualmente os 

seguintes cursos de licenciaturas: Pedagogia, Matemática, Música, Ciências Naturais, 

Letras, Ciências da Religião e Formação de Professores do Pré-Escolar e 1ª à 4ª série do 

Ensino Fundamental, Bacharelado em Música e Bacharelado em Secretariado Executivo 

Trilingüe. Alguns desses cursos são oferecidos na capital e no interior do Estado. 

O CCSE dispõe, em seu corpo docente, de mais de 120 professores, dentre os quais, 

aproximadamente, 20 são doutores, sendo os demais distribuídos entre mestres, 

especialistas e, em menor número, graduados, num total não precisado pela instituição. 

A UEPA/CCSE oportuniza estudos e pesquisas no campo educacional, visando 

atender a formação dos discentes de graduação, pós-graduação e extensão da Universidade 

do Estado do Pará. Oferece cerca de 12 cursos de Pós-Graduação lato-sensu e strito sensu 

(Mestrado em Educação). 

O Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado do Pará constitui-se 

numa contribuição concreta à formação de pesquisadores em educação na Região 

Amazônica, atendendo uma demanda local evidenciada no primeiro processo seletivo, 

sendo também significativo ao Estado, principalmente pela possibilidade de dotar de 

melhor qualidade os espaços educacionais nos diversos níveis de ensino. 

Por isso, o Programa da UEPA configura-se em um dos passos significativos para a 

superação das assimetrias regionais no âmbito da oferta da pós-graduação stricto sensu no 

País e, sobretudo, no âmbito do Estado do Pará. Assim, ela vem contribuindo de forma 
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significativa para a expansão e a consolidação dos grupos de pesquisa, incentivo à 

socialização das produções acadêmicas e o intercâmbio com a graduação. 

De modo mais detalhado, eis alguns dos propósitos da UEPA: 

1)  a consolidação de duas linhas de pesquisas que vêm atender às necessidades regionais, 

especificamente, frente a diversidade das problemáticas educacionais das populações 

amazônicas.  

A linha de Formação de Professores vem contribuir para efetivar um trabalho de 

pesquisa que já vinha sendo realizado por docentes do Programa no Centro de Educação no 

decorrer do seu processo de formação, no ensino da graduação e na pós-graduação lato 

sensu, bem como durante o processo de formação de professores da Rede Estadual de 

Ensino no interior do Estado (Programa de Interiorização). 

A linha Saberes Culturais e Educação na Amazônia vem contribuir para o 

desenvolvimento da pesquisa interdisciplinar em torno de temáticas culturais e 

educacionais da região amazônica, cujos estudos também vêm sendo realizados por 

docentes do Programa, principalmente no decorrer das atividades de pesquisa e extensão. 

 

2) a formação do docente-pesquisador consubstanciada por um currículo bem estruturado, 

que vem evidenciando uma significativa formação teórico-metodológica nos estudos 

desenvolvidos nas duas linhas de pesquisa, favorecendo a formação qualificada na 

graduação, considerando a maturidade teórica e a experiência profissional e de pesquisa do 

corpo docente do Programa.  
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3) o intercâmbio acadêmico com Programas locais, regionais e nacionais, bem como o 

financiamento de pesquisas e projetos pela própria UEPA e outras instituições de fomento 

(CNPq, PROESP, UNICEF). 

O Programa de Pós-Graduação em Educação  da Universidade do Estado do Pará, 

em nível de mestrado, foi  aprovado pelas Resoluções CONCEN-UEPA Nº 383, de 04 de 

agosto de 2003 e CONSUN-UEPA Nº 892/2003, de 24 de setembro de 2003, recomendado 

pela CAPES em 16 de março de 2005 e credenciado pelo Conselho Nacional de Educação 

em julho de 2005.  

 

2.3 – PROCEDIMENTOS, INSTRUMENTOS E O TRATAMENTO DAS  

INFORMAÇÕES 

 

Os meios utilizados para a coleta das informações para transformar em dados foram 

a  análise bibliográfica centrada nas pesquisas realizadas sobre formação profissional e 

identidade profissional, bem como a realização de entrevistas semi-estruturadas com os 

professores formadores. Trabalhei com suas histórias de vida enquanto pessoas 

profissionais, usei essas histórias de vida como método, visto entender, a partir dos autores 

enfocados, que elas confirmam um entrelaçamento compreensivo entre teoria e prática. Fiz 

uso das histórias de vida autobiografadas, por compreender que esse é um procedimento 

rico em diálogos e informações, permitindo-me encarar tais diálogos com mais 

consistência, em função de serem oriundos da própria realidade vivida por esses 

professores. 

Monteiro, ao tratar sobre o relato autobiográfico, define que ele “dá maior liberdade 

de expressão do sujeito narrador, ao mesmo tempo que revê a própria vida. (...) dá a 
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possibilidade de decidir o modo de registro” (2002, p.20). Diante desse entendimento, a 

autora conclui que a história de vida “permite não só ao próprio sujeito pesquisado refletir 

sua existência pessoal e profissional como serve de fonte de reflexão e auto reflexão para 

outros professores/as” (2002, p.21). Comprovação das afirmações de Monteiro são 

encontrados no decorrer das análises, assim como nos próprios relatos efetuados pelos 

entrevistados, não obstante, não detalharei determinados aspectos no presente momento, 

mas faço questão de destacar que, durante as entrevistas, constatei que a proximidade 

existente entre mim e os professores enfocados permitiu uma maior fluência no 

desenvolvimento das gravações, durante as quais pude observar não só as falas, mas, 

também, as expressões faciais e gestuais dos professores. 

Procurei, enquanto pesquisadora, ter todos os cuidados necessários para alcançar 

veracidade naquilo que me dispus a pesquisar.  A escolha dos professores se deu por serem 

da Universidade do Estado do Pará, fazerem parte  dos cursos de licenciaturas e já 

exercerem a docência superior há mais de dez anos, considerando-se que esses professores 

já vivenciaram uma grande parcela de tempo na construção de suas identidades 

profissionais. Parti, também, do pressuposto de que esses(as) professores(as) 

formadores(as) tiveram maiores oportunidades de produzir conhecimento dentro de suas 

áreas específicas e de desenvolver, no decorrer do currículo dos cursos de licenciaturas, 

práticas formativas e ensinar formas de exercício da profissão, isso considerando a posição 

de Huberman (2000 p.47), que, em seu estudo sobre carreira docente, como visto 

anteriormente, conclui que, a partir de aproximadamente sete anos de carreira, o docente 

sente o quê?, entre outras questões de maior diversificação, proporcionada por uma maior 

segurança e estabilidade. Esses fatores permitem ao  profissional um maior dinamismo e 
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maior empenho na área pedagógica. Essas, entre outras questões apresentadas pelo autor, 

vieram solidificar em mim a decisão de escolha dos informantes tomando o tempo de 

carreira, nos cursos de licenciaturas, como critério de seleção. 

Para amostragem desta pesquisa, coletei histórias de vida e efetuei entrevistas com 

quatro (04) professores: um de psicologia, um de pedagogia e dois de matemática. No que 

diz respeito às áreas específicas dos sujeitos pesquisados, o Prof. Rui é especialista, e a 

Porfª Luzenilda é mestra,  ambos  são da área de matemática. A Profª Nilda é doutora da 

área de psicologia. O Prof. Roberto é mestre da área pedagógica. 

Antes de realizar as gravações, fiz alguns contatos iniciais com os entrevistados nos 

quais esclareço os objetivos da pesquisa, assim como procurei esclarece-los sobre o tema 

investigado, conforme documento em anexo. 

No diálogo com os(as) professores(as), procurei estabelecer alguns pontos que 

considerava relevantes eles identificarem em suas trajetórias pessoal e profissional, 

partindo de sua infância até chegar à realidade atual. Deixei evidente aos professores que 

eles eram livres para contarem suas histórias. A princípio, pretendia não identificar os 

professores, porém eles sempre relatavam que não havia nenhum problema em revelar suas 

identidades, fazendo-me mudar de estratégia. Assim, solicitei aos entrevistados um 

documento assinado por eles, no que fui aquiescida, e, juntos, “saltamos por sobre os 

muros da universidade”, a partir de suas histórias de vida. Os registros foram feitos de 

acordo com a disponibilidade oferecida pelos entrevistados. O Professor Rui Barbosa deu 

sua entrevista em seu apartamento, no que foi utilizado cerca de duas horas entre gravação 

e entrevista. A entrevista da Professora Luzenilda  foi feita no CCSE/UEPA, em umas de 

nossas salas de orientação, sendo necessárias  por volta de duas horas e vinte minutos para 
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as  gravações  e diálogos. A do Prof. José Roberto ocorreu em sua sala de vice-direção do 

CCSE/UEPA, foram utilizadas,aproximadamente, três horas entre diálogos e gravação. A 

Profª Nilda Bentes se auto-biografou, mas, também, concedeu-me informações 

complementares as quais foram colhidas em sua residência e  integradas em nossa 

pesquisa. 

Dentre os(as) professores(as) escolhidos, todos estão atuando em sala de aula, 

exceto o Prof. Rui, o qual está aguardando a aposentadoria. Todos, de alguma maneira, 

exercem, paralelamente à docência, atividades administrativas, como vice-direção, 

coordenações, representações em colegiados etc. Todos estão ou já estiveram envolvidos 

com pesquisa. 

Os professores estão no meio ou em fim de carreira. Decidi trabalhar com 

professores nessas fases por considerar que me permitirão conhecer fatos do início, do 

meio e do fim de suas jornadas profissionais e as circunstâncias que permearam esses 

fatos. Compreender aberturas e fechamentos que marcaram suas histórias, assim como os 

fatos pessoais que estiveram envoltos nesses percursos de vida profissional, os quais foram 

percebidos, experimentados, enfim, vividos por eles(as). 

Vale ressaltar que as experiências marcadas pelas histórias de vidas desses 

professores, que se encontram em meio ou em fim de carreira, nos permitem perceber as 

riquezas de construção e desconstrução de seus saberes e fazeres, no eterno devir da 

identidade do professor. 

As transcrições foram feitas na íntegra. Após, procurei fazer o encadeamento lógico 

e didático do que ouvi, buscando ser fiel às declarações dos entrevistados. Em outro 

momento, enviei as narrativas digitadas aos entrevistados para que lessem, visto termos 
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firmado o compromisso de assim proceder, considerando essa uma questão ética. Os 

informantes, de posse do material transcrito, tiveram total liberdade para retirar ou 

acrescentar o que lhes conviesse, considerando tratar-se de pesquisa qualitativa com o 

objetivo estudar a construção da identidade profissional docente superior.  

A análise das informações foram coletadas por meio de entrevistas e de narrativas 

de suas histórias de vida, buscando identificar e perceber pontos pertinentes que se fizeram 

presentes ao longo de suas  construções identitárias, assim como possíveis conexões que 

permeiam as identidades pessoal e profissional. Procurei fazer essa coleta usando as 

técnicas da análise de conteúdo. Bardin defende que “pertencem, pois, ao domínio da 

análise do conteúdo, todas as iniciativas que, a partir de um conjunto de técnicas parciais 

mas complementares, consistam na explicitação e sistematização do conteúdo das 

mensagens e da expressão deste conteúdo” (1977,p.42). A escolha dessa técnica se deu por 

eu acreditar que me permitiria uma melhor garimpagem e compreensão dos conteúdos 

revelados nas histórias de vidas, assim como a possibilidade de percepção da expressão 

destes conteúdos. 

Busquei estar atenta, ao ler as entrevistas e escutar as gravações, observando 

expressões, tensões, supressão de falas, entusiasmo e reflexões comuns que os 

entrevistados  revelavam em suas narrativas. Após a transcrição das falas, parti para a 

elaboração do agrupamento e da categorização do que foi verbalizado. Para tal, elaborei o 

que chamei de mapeamento, a partir de algumas categorias, sendo que as principais são: 

trajetória pessoal, com seus devidos desdobramentos, como infância, relacionamento 

familiar, escolar, dentre outros; e trajetória profissional, levando em consideração 

especialmente a formação inicial, o tempo de carreira e as várias experiências as quais 



 

89

permearam a construção da identidade profissional dos professores entrevistados, 

construindo, assim, o corpus da presente investigação. Desse modo, buscava entender as 

dimensões pessoal e profissional que estruturavam os sujeitos envolvidos. 

 Após demarcar cada ponto evidenciado nas categorias, parti para o agrupamento 

deles no intuito de compreendê-los. Fui buscando, no conteúdo de suas histórias de 

infância, de adolescência, de vida adulta e  profissional, pontos de aproximação de fatos, de 

conceitos, de saberes e de fazeres. 

 Uma de minhas dificuldades foi em função de  o narrador contar os fatos de acordo 

com o fluir de sua memória, contar as mesmas coisas de diferentes maneiras, bem como se 

posicionar em determinado espaço histórico de sua vida e, de repente, retornar a outro, em 

um constante vaivém de seus sentimentos. E, ao analisar cada história, eu demarcava 

cuidadosamente, ao longo desses fatos, um determinado tempo, como por exemplo: as 

infâncias, que foram descritas, no início , meio e fim durante as narrativas. E eu precisava 

está atenta para não perdê-los ao longo das histórias de vidas. Procurei, nas análises, 

ordenar as informações cronologicamente, o que implicou em uma organização dos 

discursos dos narradores ao longo dos relatos de suas histórias de vida. 

 Considerando que cada história tinha sua singularidade, optei, em um primeiro 

momento, trabalhar uma a uma, o que demandou um longo tempo nas análises; em segundo 

momento, trabalhei agrupando conjuntamente os informantes e, num terceiro, busquei a 

síntese do que cada história revelou sobre a construção das identidades dos professores 

entrevistados. 

A intenção desse estudo foi delinear como os professores constroem sua identidade 

profissional docente, sem perder de vista que é inerente a essa identidade a construção da 
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identidade pessoal de cada profissional. Huberman afirma “,Ora, quando se trata de 

procurar pontos comuns entre os  indivíduos, convém restringir um tanto o alcance das 

situações” (2000, p.55). Dessa forma, escolhi professores os quais têm um mesmo nível de 

ensino e todos trabalhando em cursos de Licenciatura em uma mesma universidade. 

Procurei evitar amostragem em relação às questões e, quando a usei, já havia apontado a 

questão aos professores. Trabalhei com professores de gerações diferenciadas, com 

lembranças relatadas por docente com cerca de 70 anos e por outros com cerca de 37anos. 

O que implica entender que, apesar de serem de gerações distintas, podem ter vivido 

acontecimentos sociais e históricos idênticos ou diferentes.  

 Instituir os quadros a partir das categorias que fluíam das narrativas, analisá-las e 

interpretá-las foi desafiador. A princípio tive dúvida, aflição e insegurança de como 

proceder a análise e a interpretação das histórias de vida. Considerei relevante nas análises 

trazer para o texto recortes das histórias de vida para permitir ao leitor uma melhor 

percepção do conteúdo da mensagem que estava sendo analisada, bem como, também, 

fazer sua interpretação.  

 Procurei analisar os resultados com base no referencial teórico desenvolvido. 

Busquei inseri-los como subsídios, com o fito de compreender o processo de construção da 

identidade profissional docente.  

 Optei realizar essa pesquisa por meio das histórias de vida dos entrevistados por 

acreditar serem mais ricas em informações, fatos, conflitos e assertivas, e que revelariam 

maiores possibilidades de percepções da construção das identidades docentes. Assim como 

permitiriam a mim e a outros lançarmos um olhar sobre nós próprios a partir da história do 

outro, buscando construir e desconstruir nossas identidades docentes de forma constante 



 

91

CAPITULO III - APRECIANDO A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE DE 

PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR 

3.1 – Recortes do cotidiano: uma análise da construção das identidades. 

Neste sub-item, procuro descobrir nas autobiografias conferidas pelos sujeitos da 

pesquisa  e analisá-las a partir do referencial teórico, estabelecendo um diálogo com os 

autores que integram o corpo desse trabalho. Em alguns casos considerei necessário 

articular dados obtidos com autores não contemplados no referencial teórico dessa 

pesquisa.  

Foram necessárias muitas leituras e re-leituras para conseguir adentrar nas várias 

dimensões técnicas, éticas, humanas e políticas que envolvem os sujeitos, buscando 

interpretá-lo.  Concluo que não foi fácil utilizar esse método de pesquisa.  

 A apresentação das análises das histórias de vida foi dividida obedecendo às ordens 

apresentadas das histórias no item anterior, e também o tempo de carreira de cada 

professor, ou seja, a primeira história a ser analisada foi a do professor Rui Barbosa (Anexo 

1),  considerando seus quarenta e sete anos de docência; a segunda, a da professora Nilda 

Bentes (Anexo 2), por ter cerca de  vinte sete anos de carreira; a terceira foi a da professora 

Luzenilda  Sato (Anexo 3),  que tem cerca de vinte anos de carreira; a quarta,  é a do 

professor  José Roberto Silva (Anexo 4), que tem  treze  anos de carreira.  

Quadro 1 -  Distribuição dos professores. 

PROFESSORES 
 

GRADUAÇÃO PÓS-
GRADUAÇÃO 

ENSINO 
BÁSICO 

 

ENSINO 
SUPERIOR 

TOTAL DE 
DOCENCIA  

Rui  
 

Licenciatura 
Matemática 

Especialização 4 anos 43 anos 47 anos 

Nilda 
 

Licenciatura 
Pedagogia/Psicologia 

Doutorado 9 anos 19 anos 28 anos 

Luzenilda 
 

Licenciatura 
Matemática 

Mestrado 11 anos 14 anos 25 anos 
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José Roberto 
 

Licenciatura 
Pedagogia 

Mestrado __ 13 anos 13 anos 

 

 Busco, através da análise e interpretação das histórias de vida, compreender como 

construímos e somos construídos em relação as nossas identidades pessoal e profissional, 

para com isso entender a partir de quê e por quem as identidades foram sendo construídas. 

Com o escopo de, assim, compreender melhor esse processo de construção  que se faz 

presente no individuo, o qual está integrado nos processos social, político, religioso, 

histórico e cultural, e que se constrói nesse e em um  constante devir. Fiz um exercício de 

suposição com relação a identificação dos processos de construção e desconstrução da 

identidade pessoal e  profissional dos quatro professores pesquisados.  

 

 

  

3.1.1 – Análise da História de Vida do Professor Rui Barbosa  

O professor Rui vem de uma família humilde e, sendo um dos filhos caçulas, 

conseguiu alguns privilégios a mais do que seus irmãos. Pôde ir à escola, investindo, assim, 

seu tempo nos estudos, enquanto seus irmãos mais velhos já trabalhavam para ajudar seus 

pais. Teve uma formação religiosa e aprendeu com sua mãe valores morais. São aspectos 

que foram vivenciados no espaço familiar e marcaram a construção de sua singularidade 

enquanto pessoa, permitindo-lhe estruturar parte de sua história no convívio seu grupo 

familiar: 

Eu fui o sétimo filho da família. O primeiro foi homem, depois veio 
cinco mulheres, e eu o sétimo filho, de modo que eu fui o único que 
teve o privilégio, embora a nossa família fosse pobre, eu fui o único 
que conseguiu estudar, porque os meus irmãos mais velhos 
conseguiram ajudar na minha educação. (...) a minha mãe, uma 
pessoa maravilhosa, uma pessoa que só tinha o curso primário, mas 
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que me ensinou os valores morais. (...) Voltando a relembrar a 
minha infância, a relação em casa com meus pais, meu pai quero 
dizer,  ele não teve nenhuma contribuição ativa, quero dar esse 
depoimento, pra minha formação. Foi minha mãe que disse: — 
Você vai estudar!é claro que ele dava o dinheiro, e ela dava o 
incentivo materno, as minhas irmãs eram muito carinhosas comigo, 
eu era o irmão mais novo, recebia aquele carinho todo. 

 

Para Dubar, a construção da identidade perpassa pela socialização que se dá no 

compartilhar de determinados grupos, os quais nos permitem adotar o sentimento de 

pertença. Entendo que a família é um grupo social no qual esse sentimento de socialização 

ocorre. Desse modo, comungo com a visão de socialização defendida por Dubar, quando 

esclarece que a noção de identidade pode ser incluída em uma perspectiva sociológica: 

Se restituirmos esta relação de identidade para si/identidade para o 
outro ,ao interior do processo comum que a torna possível, e que 
constitui o processo de socialização. Deste ponto de vista, a 
identidade não é mais do que o resultado simultaneamente estável e 
provisório, individual e colectivo, subjectivo, e objectivo, 
bibliográfico e estrutural, dos diversos processos de socialização 
que, em conjunto, constroem os indivíduos e definem as 
instituições (1997, p.105). 

 

A base familiar vivenciada pelo Professor Rui lhe permitiu evidenciar aspectos que 

marcaram sua dimensão pessoal, a qual foi construída em sociedade, em que as relações 

afetivas, políticas e religiosas demarcaram valores morais e éticos, dentre outros mais, 

construindo-o enquanto indivíduo. E Souza, quando se refere ao par indivíduo/sociedade, 

aponta que, em sociedade, o indivíduo adquire aspectos sociais e culturais que permitem 

construir “suas singularidades como partes da humanidade” (2004, p.31). Entendo que 

Dubar e Souza se completam ao tratarem do indivíduo em construção enquanto pessoa, e 

evidencio que esse momento foi vivido na infância do Professor Rui. 

Em se tratando de suas experiências vivenciadas enquanto estudante do antigo 

primário, aponta não ter sentido nenhuma dificuldade. No entanto, isso  não aconteceu 
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quando foi cursar a quinta série do antigo ginasial. Ao se defrontar com uma nova escola, 

uma metodologia diferenciada, com padrões de exigência distinto do processo de avaliação 

ao qual vinha vivenciando no “Grupo” (o grupo na época caracterizava uma escola 

primária). Surgiram, então, as repetências consecutivas, as quais marcaram sua identidade 

de adolescente, quando o aluno Rui, buscou não se permitir mais tal experiência. Ficou bem 

evidenciado, durante a entrevista do Professor Rui, o quanto lhe marcaram essas 

reprovações, pois seu olhar era de alguém que lembrou o fato com a expressão de 

decepção, a qual logo é corrigida por uma expressão de superação, pois sua história de 

repetente  termino ali: 

fiz a prova para a quinta série, que naquela época era o vestibular 
aqui no Pará, e para quem queria cursar a Escola Pública do Estado 
Paes de Carvalho, eu consegui, com muito esforço, entrar. Mas, 
como o ensino era bem diferente, porque nas escolas do grupo eles 
cobravam o dever de casa, no Paes de carvalho já era liberal, não 
tinha obrigação de fazer dever de casa, eram só as disciplinas, não 
tinha o hábito, bem dizer, de estudar em grupo (...) e fui reprovado 
dois anos, o primeiro ano eu fui reprovado em Historia Geral (...) 
no segundo ano eu fui reprovado em Francês, a gente estudava 
Francês desde o primeiro ano até o segundo grau. (...) a partir 
dessas duas reprovações eu nunca cheguei mais sequer à segunda 
época (recuperação), porque me habituei com o Paes de Carvalho e 
lá eu fiz o ginásio e o científico. 

 
 

Fico imaginando a relação de conflito que deve ter sido vivenciada pelo Professor 

Rui quando enfrentou o problema com a multi-repetência, sendo reprovado no ginasial. Até 

esse momento, não havia nenhum registro de repetência em sua história de estudante, e o 

fato de ser aprovado na seleção para cursar o ginasial no Paes de Carvalho era uma 

conquista que lhe permitia, enquanto aluno, sentir-se capacitado. Mas, em seguida, foi 

simplesmente um bi-repetente, e coube a ele, sozinho, remediar sua situação de aluno. 

Entendo que esse momento foi permeado por condicionantes sociais, econômicos e 

culturais as quais implicam em oposição a como o sujeito assume a sociedade. Além disso, 
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algumas das dificuldades enfrentadas pelos alunos não podem ser atribuídas 

exclusivamente às causas individuais, mas sim, devem ser juntadas a essas causas as 

adversidades produzidas no cerne da relação de poder proveniente do espaço escolar, 

destacando-se, entre elas, o poder da avaliação- ainda questionável - que a escola possui 

hoje (na época, década de 1950, a avaliação era muito mais tradicional do que se evidencia 

na atualidade). A escola utilizou o que Foucault (1997, p. 143) chama atenção sobre 

avaliação ou exame sendo utilizado como “poder disciplinador”, em que as relações de 

saber e poder se superpõem, levando-me a formular a hipótese de que a escola, à medida 

que foi se tornando um aparelho de exame, tornou-se, também,  produtora de repetência. 

As interações sociais vivenciadas pelo Professor Rui no colégio Paes de Carvalho 

permitiram a extensão de sua trajetória pessoal, a qual foi cada vez mais se expandindo, 

gerando, assim, relações de amizade, as quais, em sua maioria, não foram mantidas, devido 

à falta de tempo disponível e pelo excesso de afazeres; entretanto, que contribuíram, a seu 

turno, para também construírem o que Dubar (2002) chama de “formas identitárias”. E 

hoje, quando o Professor Rui fala da possibilidade de reencontrar seus amigos do Paes de 

Carvalho, permitiu-me, através da sua fala, da expressão de contentamento evidenciado em 

seu rosto, inferir que esse momento será de  felicidade, de contentamento, em que os 

antigos colegas voltarão ao passado e emergirão, depois, ao presente de suas histórias. Cabe 

salientar que o Colégio Paes de Carvalho foi um espaço evidenciado nessa relação de 

construção de “formas identitárias”, em que professores e alunos vivenciaram experiências 

de vida diferenciadas, permitindo à subjetividade integrar pessoas diferentes entre si. Esse 

momento se constrói nas relações sociais com o outro e durante a vida, como afirma Dubar: 
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As dimensões de “relacionamento” e “biografia” de identificação se 
combinam para definir   o que chamamos de formas identitárias, 
formas sociais de identificações dos indivíduos em relação com os 
outros e durante uma vida (2002, p.15). 

 

E a fala do Professor Rui denota a importância das dimensões experienciadas pelos 

ex-alunos, hoje profissionais que comemoram cinqüenta anos de história, um grupo de 

alunos que não se encontra completo, mas que será representado pelos que ainda podem 

relembrar e solenizar essa data: 

 

o interessante é que este ano estamos fazendo 50 anos de formatura 
do Paes de Carvalho. Já consegui reunir vários colegas, então 
estamos programando para no fim do ano comemorarmos juntos 
esses 50 anos de formandos do Paes de Carvalho. Temos um colega 
nosso, o Stelio Girão, que é professor de Filosofia da Federal, ele é 
Padre da capela São Miguel, ele vai rezar uma missa, a maior parte 
é católica, então vou propor que ele reze uma missa para nós, vários 
já morreram, já consegui o endereço de vários outros e outros estão 
fora de Belém, mas para nós este será um grande momento. 

 

O Professor Rui nos permite conhecer, através de sua história, o seu lado de 

esportista. Uma identidade que veio construindo desde a sua adolescência, em um processo 

de aprendizagem formal e informal incorporados por meio de contatos constante com seu 

grupo, pois freqüentava a Federação Esportista Infanto-Juvenil (FEIJ), onde praticava 

natação e outros esportes. Vivenciou esse espaço como aluno e depois como professor 

colaborador, passou a ser parte da história da FEIJ, pois freqüentou tal espaço até os seus 

sessenta e cinco anos. Rememorou que, nesse espaço/tempo, construiu-se, formatou-se, 

como um ser responsável, rígido, muito pontual e muito disciplinado, sendo fruto das 

relações de formação da escola FEIJ, a qual marcou sua vida ao longo de sua trajetória 

enquanto pessoa e profissional. Essas relações constroem subjetividades quando abrangem 
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pensamentos, caráter, sentimentos, anseios, conscientes e inconscientes, e nos singularizam 

como sujeitos. O Professor Rui deixa isso claro quando diz: 

 

Eu freqüentei a FEIJ – Federação Esportista Infanto Juvenil dos 
meus dez anos aos sessenta e cinco anos. Fui treinado na FEIJ com 
disciplina militar, o escotismo na época que eu entrei, depois foi 
que saiu, era uma disciplina militar, tipo inglesa, pontualidade (...) 
na FEIJ nós já tínhamos isso, era oito horas começava o jogo, se os 
dois times chegassem 5 minutos atrasados, todos dois times 
perdiam ponto, então essa rigidez, essa disciplina militar que eu 
tive, me ajudou muito,  fui uma pessoa que nunca faltou a aula, a 
minha filha Luciana nasceu num dia, no outro dia eu fui dar aula, 
porque naquela época não tinha licença pro pai, agora já tem. 

 

O Rui, enquanto pessoa e profissional, veio construindo sua identidade envolto em 

um processo histórico. Nesse momento de sua fala  demonstra que essa construção veio se 

elaborando pela relação enquanto aluno/colaborador da FEIJ, e que se fez presente no 

cotidiano de seu fazer docente, pois fazia parte de sua  identidade. Isso porque a identidade 

é construída ao longo de um processo histórico o qual,  por ele, somos transformados e 

desenhados. Como afirma Dubar “Os processos históricos, coletivos e individuais são quem 

modificam a configuração das formas identitárias definidas como modalidades de 

identificações” (2000, p.13). 

Ao recompor a sua origem religiosa, o Professor Rui descreve que vem de uma 

família católica, mas ele, enquanto pessoa, entra em conflito de identidade com aquilo que 

foi ensinado a crer: “em religião eu tinha uma porção de dúvidas, eu já não acreditava em 

muitas coisas”. Nesse momento, vive um conflito identitário, questiona sua identidade 

religiosa, vai em busca de respostas para suas diversas dúvidas. Vejo aqui sua subjetividade 

opondo-se aos condicionantes religiosos. Esses condicionamentos são pautados no que 
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Castells ( 1999, p. 29) defende como “ Fundamentalismo religioso”, no qual a humanidade 

encontra consolo e refúgio através de sua religiosidade. 

O Professor Rui relata, em sua longa história, algo que marcou o seu 

desenvolvimento pessoal e humano: quando precisou de auxílio, foi ajudado por pessoas 

solidárias, solícitas que o orientaram em seu processo de aprendizagem, e isso o marcou 

muito, provocando nele o desejo de retribuição do auxílio que houvera recebido àqueles 

que também estavam precisando de ajuda. Foram as relações anteriores lhe permitiram 

vivenciar experiências, que forjaram nele marcas de generosidade, sensibilidade e 

humanidade. Comungo com Morin, que defende ser esse um aprendizado necessário à 

humanidade: 

É necessário aprender a “estar aqui’ no planeta. Aprender estar aqui 
significa: aprender a viver, a dividir, a comunicar, a comungar; é o 
que se aprende somente nas – e por meio de –culturas singulares 
precisamos doravante aprender a ser, viver, dividir e comunicar 
como humanos do planeta Terra (2000, p.76). 

 

O Professor Rui continuou sua trajetória pessoal ampliando ainda mais seus laços de 

relações e inter-relações. Tornou-se aluno do Ensino Superior, o que demarcava uma nova 

fase, e certamente muito festejada, pois vinha de uma família humilde e seria o primeiro 

filho a ter um curso superior, passaria a fazer parte da chamada elite intelectual, a qual é 

evidenciada por Santos: “a formação das elites de que a universidade se tem vindo a ocupar 

desde a Idade média” (2001, p.190). A respeito do dilema que vivenciou a propósito de sua 

opção no curso superior, eis o relato do professor: 

Eu ia fazer engenharia, porque o curso científico preparava para 
engenharia, medicina, odontologia e farmácia, e tinha o clássico, 
que era para quem ia fazer pra direito, administração, fazer essas 
disciplinas, e quando eu estava no segundo ano científico foi 
fundada a Faculdade de Filosofia lá no Souza Franco (...) eu fiquei 
entusiasmado com a filosofia matemática, e era isso mesmo que eu 
queria fazer, eu já dava aula para os meus colegas, ajudava na 
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matemática, aí eu só pensava na matemática e consegui passar no 
vestibular, em 1957 fui fazer meu curso de filosofia matemática lá 
no Souza Franco. 

 

Assim, o Professor Rui concluiu seu curso universitário e, mesmo antes de finalizá-

lo, já começara a exercer a docência no ensino médio, não tardando a fazer parte do grupo 

de professores da Universidade Federal do Pará. A sua carreira docente transcorreu sem 

grandes problemas e, quando enfatiza alguma problemática, destaca a falta de 

compromissos dos alunos que cursavam o ensino médio na escola particular. A imagem que 

sua memória traçou da escola particular foi de uma escola em que os alunos têm muitos 

direitos e poucos deveres, e isso o deixava decepcionado, pois não sentia liberdade para 

trabalhar: 

Uma coisa interessante, falando tanto no nível médio como no 
superior, eu descobri o seguinte, que na escola pública era muito 
mais fácil o relacionamento com os alunos, ao passo que nos dois 
colégios, alias mais difícil ainda foi no Gentil, que era um colégio 
particular, foi a maior dor de cabeça que eu já tive na minha vida 
porque as alunas eram muito indisciplinadas, era só de mulher nessa 
época. Porque era particular, elas podiam se queixar, não se podia 
fazer nada porque você podia ir pra fora, então foi a pior fase da 
minha vida, foi ensinar em colégio particular, no Gentil Bittencourt, 
foi decepcionante, não existia uma disciplina rígida lá. 

 

Essa reclamação do Professor Rui denota bem as condições em que ele dava aulas 

enquanto professor em uma escola particular, numa sociedade capitalista, e onde não tinha 

condições de trabalho diante da falta de compromisso de seus alunos. Brzezinski (2002, 

p.12). lembra que “O professorado nas sociedades capitalista passou por um processo 

sucessivo, prolongado, desigual e conflituado, de perda de controle sobre seus meios de 

produção, do objeto de seu trabalho e da organização de sua atividade”. Entendo que o 

objeto de trabalho do professor é o ensino, e a sala de aula é um de seus espaços de 

produção. O Professor Rui não se sentia à vontade quando, em sua prática de profissional 



 

100

docente, não lhe era permitido exercer plenamente a autoridade que ele considerava lhe ser 

de direito. 

A identidade pessoal do Professor Rui revelada, em seu convívio familiar, é de um 

esposo que se preocupou em compreender a ausência de sua esposa do lar, pois ela tinha 

um horário mais extenso de trabalho que ele. Demonstrou muito prazer no tempo que 

dedicou a ajudar suas filhas “desde bebezinhas”, procurou seguir “passo a passo a educação 

delas”. Como ele disse, “me dediquei exclusivamente para elas”. Lembro de ter percebido a 

alegria e o contentamento na expressão oral e facial do Professor Rui ao falar das horas que 

se dedicou educando, ajudando suas filhas nas tarefas escolares e outros aprendizados 

compartilhados em família. E essa dedicação foi estendida a outros familiares seus, assim 

como para alguns ex-alunos. Percebo aqui a pessoa do Professor Rui enquanto ser social, 

assumindo múltiplas identidades, identidade de pai e identidade de professor, que exigiram 

dele maneiras de se ver e de ser como pessoa e profissional, vivenciando diferentes 

posições do sujeito de acordo com as identidades que vão se constituindo no intrincado de 

relações sociais, visto serem estas identidades relacionais, múltiplas e históricas. 

O Professor Rui admite o prazer que foi poder se dedicar só ao Ensino Superior, e 

mais ainda, em poder trabalhar em universidades públicas, sentindo-se livre para exercer 

sua identidade docente. Sentiu quando seus alunos passaram a cursar a universidade pelo 

critério de créditos de disciplinas. 

Em seu apartamento, quando eu gravava sua história, pude conhecer mais de perto 

alguns objetos pessoais que faziam parte de sua trajetória de professor. Em sua biblioteca 

existiam vários livros, muitos da área de exatas e outros da área filosófica. O professor 

comentava que sempre gostou de ler, lia diariamente e, agora, aposentado, estava sempre 

em busca de novas leituras. Assim, ele mostrava e esclarecia que os espaços vazios em sua 
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biblioteca decorriam do fato de ter doado livros para a UFPA e para a UEPA. Falava-me 

das leituras que realizou e as que vinha realizando, como “Machado de Assis, Bertrand 

Russel, Jorge Amado, Guimarães Rosa, dentre outros ”; narrou-me partes de alguns fatos 

que considerou relevantes em algumas das obras lidas, contou-me, com entusiasmo, a 

atitude que tomou ao se aposentar, de doar alguns de seus livros. Sentia-se feliz, isso estava 

delineado em sua face. Aquele momento, para mim, pesquisadora, foi de muito 

aprendizado. Observava um educador que fez de sua biblioteca parte de sua vida, de sua 

construção pessoal e profissional, mas que queria que, parte daquele legado tão seu - seus 

livros, fosse compartilhado, permitindo a outras pessoas, sem condições financeiras, 

adquiri-los,  manuseá-los e, assim, tendo possibilidade de absorver, também, os saberes e 

conhecimentos os quais ele, Professor Rui, absorveu. Considerei o tempo que utilizei para 

coletar suas narrativas muito interessante, e o professor demonstrava prazer em contar 

como foi sua trajetória de construção pessoal e profissional. 

Percebendo parte da nova fase vivenciada pelo Professor Rui, visualizo melhor o 

que identifica Huberman ao analisar o que chama de a fase do “desinvestimento”, que vai 

dos 35 aos 40 anos de serviço, e o professor Rui completou 47anos de docência: 

A postura geral é, até certo ponto, positiva; as pessoas libertam-se, 
progressivamente, sem o lamentar, do investimento no trabalho, 
para consagrar mais tempo a si próprias, aos interesses exteriores a 
escola e a uma vida social de maior reflexão, digamos mesmo de 
maior carga filosófica (HUBERMAN, 2000, p.46). 

 

Observei na narrativa do Professor Rui que ele considerava os seus professores do 

nível básico autodidatas, pois não haviam adquirido uma formação especializada e, como 

poderiam, então- refletia,  ministrar uma boa aula? mas, mesmo assim, conseguiam ser 

bons professores. Destaca, entre os vários professores citados em sua entrevista, aquele que 
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teria como guru, e o qual passou a seguir-lhe os passos no que diz respeito à conduta 

daquilo que considerava ser pertinente para estruturar um excelente professor: 

A gente geralmente sempre é fã de alguma coisa, seja de um artista, 
um jogador de futebol, a gente vê as pessoas querer seguir os passos 
de seus ídolos. E eu era fã do Professor Renato Conduru, ele era um 
professor jovem ainda, ele tinha uma capacidade excelente, uma 
didática excelente, aí fiquei admirador dele, eu gostei daquela 
postura dele, e quis incorporar em meu trabalho a mesma postura 
dele, vamos dizer, procurava “imitá-lo”, hoje lembro com saudade 
deste educador que foi vítima de uma morte trágica. 

 

Um dado curioso, que deixa patente a admiração do Professor Rui por seu antigo 

mestre, é o silêncio em torno da morte dete, a qual simplesmente classificada como 

“trágica”. A ausência de um detalhamento maior a respeito do fato denuncia o sofrimento 

que o aluno, ainda hoje, experimenta ao lembrar de seu mestre, que foi de suma 

importância para a formação de sua identidade profissional. Nesse momento do relato, não 

pude deixar de constatar que a expressão facial e entonação de voz sofreram alterações, 

demonstrando a tristeza  que no íntimo do professor. 

Ele, ao relembrar sua história, relata que tomou algumas decisões que solidificaram 

sua identidade docente. A tomada de decisões é o que sustenta, segundo Nóvoa, o 

“processo identitário”: 

A de Adesão, porque ser professor implica sempre adesão a 
princípios e a valores (...) A de Ação, porque também aqui se jogam 
decisões de foro profissional e do foro pessoal (...) A de 
autoconsciência, porque em última análise tudo se decide no 
processo de reflexão que o professor leva a cabo sobre a sua própria 
acção (2000, p.16). 

 
E o Professor Rui me pareceu ter aderido ao AAA na construção de sua identidade 

docente, quando relembra a visão que tinha de tal identidade. 

Pensando um pouco em como eu via a docência, eu entendia que o 
professor era uma personalidade muito importante na vida de uma 
escola, eu achava que o professor era tipo um rei, os alunos os seus 
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súditos, isso dava uma importância muito grande a figura daquela 
pessoa. 

 

Notei que, no início de sua carreira, a visão que tinha de sua própria identidade era a 

de um “rei”, essa idéia foi sendo construída a partir de uma prática social, pois não deixou 

de pertencer a uma sociedade, vivenciar uma cultura, sendo um sujeito histórico que hoje 

conta sua própria história, que ao longo de um tempo veio edificando, e a continuidade de 

sua formação e interação com o meio profissional que lhe permitiu relativizar a noção de 

identidade docente apresentada no começo de seu percurso profissional, não tomando mais 

o professor como um ser supremo, mas sim como um verdadeiro herói diante das 

vicissitudes da profissão:  

 
 
ser professor hoje é um ato de heroísmo, só vai ser professor 
mesmo hoje em dia aquela pessoa que está vocacionada pra esse 
ramo, porque pensando nos prós e nos contras, só a pessoa que está 
ultra estabelecida é que pode pensar nisso, mas que realmente é 
reconhecidamente uma profissão muito valorosa, ninguém pode 
prescindir para um emprego do ensino do professor. 

 

A visão inicial que o Professor Rui tinha do que era ser professor é demarcada por 

aquilo que Dubar (2002, p.198) chama de “formas identitárias inicialmente definidas”. Essa 

identidade profissional inicial do Professor Rui passou pelo o que o autor chama de “crise 

de identidade”. A crise de identidade foi demarcada no momento em que Rui questionou o 

papel do professor e deixou de vê-lo como um rei. Dubar (2002, p.199) esclarece que para 

apropriar-se de uma nova identidade é necessário passar por conversão, desagregação, dar  

nova identidade “para si”, o que leva à invalidação da antiga identidade, permitindo o 

acesso e o reconhecimento dos “outros”, da nova identificação assumida pelo sujeito. 

Entendo que o Professor Rui vivenciou essas fases as quais, ao longo de sua trajetória 
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histórica, apontaram-lhe nova visão do que  significou e significa se investir de uma 

identidade docente superior. 

Percebo, a partir do discurso do entrevistado, que ele se tornou professor porque 

sentia-se “vocacionado”, entendo que ele sentia prazer, desejo profundo de ser, pois afirma 

que “estava no sangue”. Tal expressão me faz entender que ele sentia ter nascido para ser 

professor. Particularmente,  penso que ele não está aqui defendendo o “inatismo”, mas sim 

o desejo oriundo do interior de cada indivíduo, algo tão forte que o impulsiona a realizar 

qualquer coisa, e esse foi o desejo do Rui, ser professor, tanto que, ao surgir a primeira 

oportunidade  no curso de Filosofia Matemática, não pensou duas vezes, abandonou a 

pretensão de fazer outros cursos, como engenharia, e assumiu a docência: 

 

No início de minha vida profissional não tive dificuldades porque 
foi uma coisa assim vocacional, eu tinha vocação mesmo como te 
falei, não existia filosofia matemática, quando existiu eu quis fazer 
filosofia, era do meu sangue, muito embora todo mundo sabia que 
professor ganhava pouco, as profissões eram medicina, engenharia, 
odontologia, de modo que eu ia vamos dizer assim arriscar,  mas 
quando a pessoa faz por vocação aí a pessoa se adapta 
perfeitamente. 

 
 

Para o Professor Rui, ser docente é fazer parte de um elo, e ele se sente em um ciclo 

que vai se repetir continuamente, no qual, aquele que ontem foi instruído, amanhã estará 

instruindo, mas que  este, por sua vez, continuará  em um eteno aprendizado, em compasso 

com a assertiva de Paulo Freire: “Quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é 

formado, forma-se e forma ao ser formado”(1996,p.23). E o Rui encherga esse papel de 

formador com muita responsabilidade, o qual precisa sempre que o professor se doe, 

busque o conhecimento, empenhe-se, o que me lembrou Nóvoa (1992, p.28) – “os 

professores têm de se assumir como produtores da sua profissão”: 
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Ser docente superior é uma responsabilidade muito grande porque 
você tem que passar para os alunos aquela experiência que você 
teve, para que eles possam continuar a ensinar, a dar o melhor para 
os alunos, então eu me esforcei muito mais, porque eu sabia que eu 
estava num elo, daqui eu passo pra esse que vai passar pra aquele 
outro e assim para o engrandecimento profissional da pessoa, então 
isso foi bastante interessante, e eu tinha que estar mais preparado, a 
minha biblioteca, como te falei, eram 200 livros, então eu estava 
apto, uma pergunta por hipótese, mesmo que não fosse no momento 
eu tinha uma fonte de consulta, teria a resposta. 

 

Outro aspecto levantado na prática pedagógica do professor Rui, diz respeito às 

faltas dos alunos. Quanto a isso, ele procurava compreender seus alunos, apesar de querer 

muito a presença deles em sua sala. Não era criterioso quanto ao preenchimento das fichas 

de freqüência, pois sabia que, se o fosse, reprovaria número considerável de alunos, mas era 

exigente quanto aos quesitos avaliação (principalmente em se tratando dos alunos faltosos) 

e conversas paralelas, as quais o inquietavam. Para mim, a fala do Rui lembrou Perrenoud 

ao tratar sobre a complexidade que envolve a relação professor-aluno, pois este autor 

observa que um dos dilemas enfrentados pelos professores, em sala de aula, é “em torno da 

conversa”. Segundo o autor, tal dilema acontece porque “a única comunicação aceitável na 

sala de aula é aquela organizada pelo professor, sobre o assunto legítimo a respeito do qual 

ele decidiu falar e fazer falar” (2001, p.70) Tal dilema acontece porque qualquer som 

provocado fora do contexto programado pelo professor passa a ser ruído e  atrapalha a 

comunicação prevista e organizada. O autor aponta estratégias que permitam a professores 

e  alunos constituírem direitos e deveres, que expressam limites e critérios a serem 

respeitados no processo ensino-aprendizado, sem que o professor perca sua autoridade e 

nem a utilize com tanto rigor, tirando a liberdade de comunicação e expressão de seus 

alunos.  
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Outra questão apontada pelo Professor Rui é quanto ao processo avaliativo, no qual 

deixa claro que não tem intenção de reprovar, no entanto não relatou se estabeleceu com os 

alunos faltosos  critérios avaliativo. Entendo ser necessário que aluno e professor tenham 

ciência e comprometimento com a construção do conhecimentos. No caso do Professor Rui, 

a prova era seu modelo padronizado de avaliar os saberes. Penso que ele poderia ter 

estabelecido outros critérios avaliativos. Perrenoud, ao escrever “Em torno  da avaliação e 

regulação” (2000, p. 47) aponta que o processo avaliativo também é um desafio para os 

professores, observa que a maioria dos docentes, tal como o professor Rui, só 

compreendem o processo avaliativo formal, demonstrando estarem arraigados a visão 

tradicional de avaliação. 

 Ficou patente que o acontecimento de conversas paralelas e o excesso de faltas dos 

alunos passam a incomodar a desenvoltura profissional do professor Rui, o que provocava 

certo desconforto na relação professor-aluno. O Professor Rui apresenta uma postura 

caracterizada pela  ordem e um certo rigor, o qual é bem a sua  característica, de  como foi 

ensinado, com exceção à flexibilidade em relação às  faltas: 

Os alunos, por exemplo, estudavam a quarta série, o último ano e 
em geral os alunos já estavam requisitados por outros cursos e havia 
uma certa falta dos alunos e como eu nunca fui pessoa assim de 
exigir uma presença, eu ficava preocupado pela falta de 
continuidade das disciplinas, então isso me preocupava, quando 
chegava na prova já que eles não estavam assistindo às aulas todas 
integrais, eles tinham que depois estudar em casa pra poder chegar 
na prova, então eu cobrava, nas provas, eu procurava fazer uma 
prova dentro da disciplina sem nenhum intuito de reprovação, mas 
exigia que eles cumprissem a obrigação de responder as provas 
independentemente, sem cola. (...) Na sala de aula sempre exigi que 
os alunos prestassem atenção, fazia questão, por mais que ele não 
estivesse entendendo nada, mas que não estivesse com aquelas 
conversas paralelas, isso me irritava, eu não consentia isso, mas 
também não fazia questão de presença, não dava falta pra ninguém, 
o pessoal que queria ir ia, quando tinha que fazer a prova, tinha que 
fazer a prova isoladamente, fazer a prova sozinho, mas eu não 
interferia. 
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O Professor Rui revela uma certa distância da auto-avaliação, o que entendo como 

sendo resquícios de sua própria construção de identidade profissional, pois ele vivenciou 

uma escola em que os seus professores tinham posturas de donos do saber, não tinham 

motivos para se preocupar com o que seus alunos pensavam de suas práticas docentes. 

Assim, o Professor Rui não vivenciou nem percebeu que esse momento poderia ser muito 

significativo e valioso para trocas e construção de saberes: 

Na verdade nunca procurei saber muito sobre o olhar que os alunos 
tinham a meu respeito, mas eu sentia que eles eram meus amigos, 
eu tenho vários alunos que têm muita admiração por mim, vêm aqui 
em casa, porque eu também dei livros para os meus alunos, 
principalmente os alunos do consórcio11. 

 

Evidencia-se, no relato do Professor Rui, o que assinala Cavaco: “na construção da 

identidade profissional de professor se entrecruzam a dimensão pessoal, a linha de 

continuidade que resulta daquilo que ele é, com trajetos partilhados com os outros, nos 

diversos contextos de que participa” (1995, p.161). Evidencia-se com isso a importância de 

se considerar os espaços vivenciados na escola, na família, na sociedade, e as situações de 

reflexão partilhadas nesses espaços como facilitadoras do desenvolvimento pessoal e 

profissional, e a necessidade de se aprofundar os seus efeitos formativos. 

O Professor Rui se definiu de diversas maneiras sobre o que para ele é ser 

professor, ou seja, como ele via a sua identidade profissional docente. Houve momentos 

em que acreditou ter o poder de um Rei, em outros, sentiu-se impotente frente às 

autoridades que acabavam com seu reinado, em que ele sentia-se súdito em vez de rei, 

principalmente nas escolas particulares. Sentiu o peso da responsabilidade docente, sentiu-

se influente, mas, começou a perceber, com o tempo, que para ser professor, com tão 

baixos salários, precisava mesmo é ser herói. Penso ser interessante percebermos como a 

metamorfose de sua identidade foi evidenciada: 

                                                           
11 Consórcio é o nome que a UEPA dá aos cursos oferecidos para alunos do interior do Pará, sustentado por 
um convênio entre as prefeituras das cidades onde o curso é oferecido e instituições de ensino superior: a 
UFPA, a UEPA e a UNAMA. 
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Eu entendia que o professor era uma personalidade muito 
importante na vida de uma escola, eu achava que o professor era 
tipo um rei, os alunos os seus súditos, isso dava uma importância 
muito grande à figura daquela pessoa. (...) eu descobri o seguinte, 
que na escola pública era muito mais fácil o relacionamento com 
os alunos, (...) Ser docente superior é uma responsabilidade muito 
grande (...) então eu me esforcei muito mais, porque eu sabia que 
eu estava num elo (...) O que me motivou a ser professor de ensino 
superior, além daquele professor guru que já mencionei, acho que 
foi, principalmente, a influência que a pessoa poderia ter (...) ser 
professor é uma coisa importante (...) Ser professor hoje é um ato 
de heroísmo, (...) só a pessoa que está ultra estabelecida é que pode 
pensar, mas que realmente é reconhecidamente uma profissão 
muita valorosa, ninguém pode prescindir para um emprego do 
ensino do professor (...) Identidade profissional de docente é saber 
se relacionar com todos os componentes da sociedade, entender a 
diversidade de seus alunos. 

 

Senti, em sua narrativa, a pessoa simples que é o Professor Rui. Muito discreto, de 

pouca fala, mas que me permitiu, em sua residência, de uma maneira muito leve e gostosa, 

ouvir sua história, interrompê-lo quando queria saber mais, deixando-me à vontade para 

ouvi-lo dizer aquilo que sua memória achou por bem divulgar. Contou-me o que, há muito, 

guardava. Sorrimos juntos. Poucas coisas foram suprimidas de sua narrativa. Pediu-me 

para retirar “aquilo que escapuliu”, algo que considerava muito seu, particular, eu entendi e 

respeitei sua decisão, pois creio  que as nossas histórias de vida sempre terão momentos 

que serão somente nossos. 

 

3.1.2 – Análise da História de Vida da Professora Nilda Bentes 

 

No relato da Professora Nilda Bentes, enxergo um sujeito o qual percorreu várias  

etapas de seu processo de construção de identidade, e que traz à tona sua infância feliz. 

Quando de sua fala destaca alguns papéis sociais que estiveram presentes na construção de 

sua identidade, percebo que sua história revela a família como base demarcadora no 

processo da auto-formação de seu eu. Isso se dá pela força dos acontecimentos, pois a 

educação dada por seus pais é considerada rígida. Na infância, dá-se o início da construção 
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da identidade social/pessoal, a qual permeia sujeitos e valores. Tal processo se desenrola na 

constante interação entre o sujeito e o meio que o cerca, fato constatado por Dubar: “as 

formas identitárias são inseparáveis de relações sociais, que são também formas de 

autoridades” (2002, p.68). Nesse sentido, atentemos para a fala da própria Professora Nilda: 

ao resgatar esses caminhos percorridos na minha infância, chego às 
vivências e envolvimento que sempre tive com minha família e me 
deixaram crescer alegre, feliz, embora com uma criação muito 
rígida. 

 

A fala da Professora reflete o discurso evidenciado por Dubar a respeito da 

formação da identidade do sujeito a partir de sua infância: 

A criança tem de construir a sua própria identidade através de uma 
integração progressiva das suas diferentes identificações positivas e 
negativas (...) esta integração das identidades depende certamente 
do sistema relacionais do sujeito (...) mas ela só se manifesta 
através da coerência de uma linguagem, isto é, através da 
estruturação dos signos e dos símbolos que constitui, no fim das 
contas. (...) a identidade em construção é encarada como uma 
componente de pertença social (1997, p.32). 

 

Note-se que as falas de Hall e Dubar entram em acordo, pelo menos no que 

concerne à importância da interação inter-pessoal para a formação do sujeito desde a 

infância. 

Vale ressaltar que a Professora Nilda viveu a infância e a adolescência em um 

ambiente geográfico cheio de beleza, onde estabeleceu com a natureza um aprendizado 

significativo, pois aprendeu a conhecer os rios, sua força, a relação de troca evidente e o 

trabalho de parceria entre os rios e floresta. Ao admirar a força dos rios e a grandiosidade 

da floresta, compreendeu a necessidade de troca, e essa compreensão demarca um 

aprendizado forte em sua trajetória pessoal e profissional, o de articular conhecimentos, de 

partilhá-los, de perceber o todo: 
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Rememorando esses fatos [sua vivência com os elementos da 
natureza, como os rios e as florestas], chego à conclusão que ao 
admirá-los, ao vê-los tão forte tão grandiosos, articulava esse ponto 
com o fato de percebê-los ajudando-se mutuamente (...) estas trocas 
são constantes estas trocas são tão constantes e é possível observar 
na natureza um trabalho grandioso. (...) porque vivem em parceria, 
e um da força para o outro. 

 

A Professora Nilda, ao longo de sua narrativa, deixa patente suas identidades e 

subjetividades pessoais: identidade familiar, filha; identidade nacional, brasileira; 

identidade regional e cultural, paraense; identidade de estudante nas diferentes escolas 

particulares, religiosa e pública; e identidade profissional, de professora e psicóloga, sendo 

todas construídas em momentos distintos e, por vezes, concomitante. Considero que todas 

essas identidades foram sendo produzidas num conjunto de relações sociais, porém sem 

denotar propriamente a formação do sujeito sociológico demarcado por Hall (2000), mas 

sim, a configuração do sujeito pós-moderno, na tipologia do mesmo teórico, aqueles sujeito 

múltiplo e fragmentado. 

Conjecturo que a subjetividade da Professora Nilda veio sendo produzida e 

rearticulada pelas diferentes experiências pessoais vivenciadas em variados momentos 

coletivos e no quais tomou posse de referenciais simbólicas enraizadas em seu meio social, 

sendo evidenciados em suas ações práticas. Destaco aqui fatos considerados marcantes em 

sua infância e adolescência: 

Com uma criação muito rígida, que sem querer me anulou em certo 
aspecto. (...) Na época era pré-adolescente, apresentava um 
comportamento de não ser muito responsável pelos estudos, 
gazetava a aula e desobedecia a professora, por isso terminei meus 
estudos num colégio de freira. 

 

A maneira rígida como foi criada, o meio social em que viveu com sua família, as 

escolas, principalmente a de freiras, primavam muito pela obediência e pelo respeito, que 
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eram entendidos como resignação. Nesse contexto, aprendeu a ter medo de discordar dos 

pais, dos professores, entre outros mais.  

Quando “respondeu aos seus professores” ou “faltou com respeito”, “não soube ser 

responsável enquanto aluna”, foi punida com a ida ao colégio de freiras para aprender a ser 

respeitosa, responsável e obediente. Esse procedimento paterno nos conduz a argumentos 

de Louis Althusser (2001). Embora tal autor não seja propriamente referência basilar da 

presente pesquisa, não poderia de deixar de demarca a perfeita associação entre a escola 

exposta no discurso da Professora e a escola enquanto “aparelho ideológico do estado”, 

para usar a expressão que dá título ao livro de Althusser. 

Diante do exposto, compreendo que a Professora aprendeu também a calar-se, a ter 

horror às autoridades, bem como à direção escolar e ao olhar fiscalizador da supervisora. 

Isso apagava seu sorriso, sua vontade de abrir-se ao diálogo, fechava-se em si própria, 

como se estivesse protegendo-se de outras repressões: 

Uma coisa, porém, me intrigava no ambiente escolar, era a relação 
do medo que existia em mim, a diretora e a supervisora. Eu me 
observava com uma prática silenciosa e formal para com elas. 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 Na fala acima, há a deflagração do poder silencioso, porém eficaz, da diretora e da 

supervisora. Nesse sentido, reflitamos  na seguinte declaração de Castells: “A construção 

social da identidade sempre ocorre em um contexto marcado por relações de poder” (1999, 

p.24).  Esse poder pode reproduzir atores resignados. 

A Professora Nilda demarca em sua trajetória de criança, adolescente e jovem uma 

subjetividade comprometida com o amor à natureza, o amor à música, à dança, às crianças. 

Ao iniciar sua trajetória profissional, ainda muito jovem, se permitia sorrir, brincar, reviver 

sua própria infância com seus alunos, que “não economizavam risos” e consideravam suas 
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aulas prazerosas. Entendo que se sentiam em um ambiente de construção o  qual 

consideravam feliz. 

Após essas primeiras experiências, a Professora se voltou para o aprimoramento de 

sua formação. Logo, a identidade docente aqui revelada é de quem profissionalmente foi 

em busca de competência técnica, saiu de sua cidade com o intuito de aprender práticas 

para trabalhar como professora de educação física. Estava em uma nova fase de ascensão 

profissional  pois era tida como professora primária e passou a ser professora do Curso 

Normal regional, saindo da imagem de professora que cuida e  protege as crianças, para 

buscar uma melhor formação enquanto docente. 

A identidade individual, aqui, começa a ser revelada mais nitidamente, visto que a 

relação de poder permite ao indivíduo viver a experiência da diferença em relação ao outro. 

Sendo a identidade individual  uma relação consigo (em que o indivíduo tem uma imagem 

atual e passada construída de si) e uma relação com o outro (que envolve o reconhecimento 

do mesmo e o reconhecimento da diferença), o que  permite ao sujeito se perceber enquanto 

indivíduo: 

Identidade individual é a parte do sistema do sujeito que reage em 
permanência de estrutura do sistema social e exprime a procura de 
força que encontramos nas relações sociais de poder para chegar á 
possibilidade de se fazer reconhecer como detentor de um desejo 
próprio (Sainsaulieu, 2001, p.65). 

 

A Professora saiu de sua cidade interiorana, mudou-se para a capital, Belém, em 

busca de melhor formação profissional, de fazer o curso de Formação de Professores 

Primários o qual configurou a saída do ginasial para o colegial. Aqui, suas identidades, 

social, pessoal e profissional passam por um processo de mudança significativo, pois sua 

visão de sociedade passa a ser ampliada ao conviver com novos costumes e diferentes 
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pessoas, no que descobre novos aprendizados com a filosofia e a pedagogia, mas 

desanimando-se frente aos desencantos provocados pelo insucesso de seus alunos, aos 

baixos salários, à falta de recursos didáticos e ao seu não saber fazer. 

Entendo que a Professora estava em busca de construir sua identidade profissional, 

atrás  de mudanças: “Fui construindo minha prática pedagógica longe da autoridade”; 

“queria ser uma professora adaptada ao contexto social, queria ser moderna, um modelo 

novo de professora”. 

Buscava ser inovadora, mas, no jogo dos saberes, quando não consegue conceber o 

sucesso do ensino, o considerado aprender, faz um deslocamento de volta à identidade de 

uma professora que exercia uma metodologia tradicional: “voltei ao método silábico, por 

ser esse método o qual me fazia entrar em sintonia com as crianças”. 

Percebe-se aqui uma identidade profissional em crise, que  demonstra-se 

contraditória, pois ela se cruza e se desloca, configurando novamente o que Hall considera 

como sendo identidades fragmentadas, mais uma configuração do sujeito pós-moderno. Ele 

afirma que “Essas mudanças sublinham a afirmação básica de que as conceitualizações do 

sujeito mudam e, portanto, têm uma história” (2000, p.24). 

Fica patente na fala da Professora não somente a crise de sua identidade, conforme 

pressuposto de Hall, mas, sobretudo, sua tentativa, em face da dificuldade na mudança de 

postura em sala de aula, de retornar ao plano de segurança, o qual, naquela ocasião, era 

representado pelo método silábico de alfabetização, o que vai ao encontro do que afirma 

Cavaco: 

mais freqüentemente, ao modelar a sua identidade profissional, o 
professor tende apenas a fixar-se defensivamente nos saberes que 
domina e/ou nos que são veiculados por manuais e programas, 
tornando-se estático e dogmático (1997, p.167). 
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Outro ponto que considero relevante destacar é o fato de a Professora, ao narrar sua 

história, nos permitir conhecer sua identidade pessoal. Entre alguns pontos, destaca o fato 

de se considerar uma pessoa “feliz”. Tal aspecto denuncia um caráter altamente íntimo nas 

relações entre ela e os que a cercavam. Tal consideração, de que ela é supostamente “feliz”, 

entra em choque com a sua identidade pessoal/profissional, pois ela se fechava e exercia 

um certo autoritarismo, o que apagava seu sorriso, deixando sua linguagem sem 

significados para seus alunos. Sua identidade se perdia, se confundia em alguns momentos, 

e ela sentia na expressão dos alunos a seguinte pergunta: “quem é essa professora?” A 

identidade em crise, que estava sendo revelada para o outro, não contentava nem aos alunos 

nem a própria professora, pois se alternava entre dois extremos: ora era a professora 

autoritária, ora era a meiga, o que lhe suscitou considerações do tipo: “Percebia que os 

alunos sentiam por mim um misto de carinho e medo”. 

Dubar nos faz pensar que corremos um risco quando fazemos parte de um certo 

grupo, pois queremos nos tornar legitimados pelo grupo. Esse é um momento de tensão do 

nosso eu, o qual, às vezes, se anula para ser reconhecido. 

É também Dubar quem nos faz lembrar que 

Mead insiste sobre os riscos constantes da “dissociação do Eu” que 
acompanha a socialização: entre um eu que implica 
necessariamente um esforço de conformidade ao grupo para se 
fazer (re)conhecer que corre sempre o risco de ser anulado ou 
desconhecido pelos outros. O Eu (self) em construção arrisca-se a 
ser dissociado entre a identidade coletiva sinônima de disciplina, de 
conformismo e de passividade e a identidade individual sinônima 
de originalidade, de criatividade, mas também de risco e de 
insegurança (1997, p.94). 

 

No caso da Professora Nilda, além da crise de sua identidade, no tocante à sua 

postura- entre autoritária e amável, há de se destacar uma outra crise, a que diz respeito à 
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visão a qual ela própria tinha de sua capacidade  profissional, pois queria deixar de ser a 

professora despreparada, entretanto, não queria incorporar a postura padrão do(a) 

professor(a) no seu meio profissional. Nesse sentido, o discurso da Professora denuncia 

reflexões como esta: como lidar com o conhecimento sem ter “cara fechada?”, como cobrar 

aprendizados, construção de saberes sem ser dura?, e como conseguir  o silêncio de todos 

para ouvirem o que o professor  tem pronto para repassar? 

Tais questões permeavam o fazer pedagógico da professora que sabia amar, sorrir, 

brincar, mas tinha medo de perder o respeito e o poder diante de seus alunos. Medos que 

eram resquícios de uma educação altamente burocrática, tecnicista, individualista e 

disciplinadora, a qual, ainda  hoje, faz-se presentes em muitas escolas. Notemos a 

semelhança do procedimento em classe com procedimento da Professora no seu núcleo 

familiar, anteriormente exposto. Desse modo, entendo que não é fácil se livrar das 

repressões de poder impostas desde a infância, as quais ficam gravadas em nosso 

psiquismo, e que sempre estão presentes, marcando e delineando  nosso comportamento e 

nossa  imagem enquanto profissionais docentes ou não. Buscar significado na identidade 

docente requer reconstrução de princípios para, então, ressignificar a identidade. 

A questão relativa a teoria e a prática passa a ser preocupante para a Professora, que 

estava em busca de conhecimento para considerar-se mais preparada, o que considero ser 

um fator positivo na formação de sua identidade profissional. 

Diante do exposto, considero que, enfrentar o novo, requer assumir desafios e 

perigos por vezes desanimadores, pois estamos acostumados a escolher o mais prático, 

confortável e cômodo. Logo, trabalhar com uma metodologia nova requer tempo de espera 

entre erros e acertos,   demanda temores que parecem infinitos, a ponto de, às vezes, nos 

vermos necessitados e  em busca de um porto seguro para ancorarmos. Houve uma tomada 
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de consciência – “não estou segura dessa nova metodologia”, o que se registra como algo 

forte, impactante em seu psiquismo, transportando-a  de volta ao modelo de prática que lhe 

dá mais segurança, conforme exposto anteriormente, e o qual não permitiu à Professora 

aprender com as incertezas. Nesse sentido é preciso conhecer e compartilhar de perto com 

os que já ousaram implementar  mudanças em seus fazeres pedagógicos, para encorajarmo-

nos e  irmos em busca de superar os desafios, em busca da inovação. 

No Ensino Superior a Professora Nilda iniciou sua prática em 1987. Portanto, já 

atua há quase vinte anos nesse nível de ensino. Trabalha no Curso de Pedagogia com as 

disciplinas Introdução à Psicologia, Psicologia do Desenvolvimento e Problemas de 

Aprendizagens. A Professora não concorda com a visão estereotipada que se tem do 

profissional da psicologia como sendo aquele a quem simplesmente cabe a tarefa de 

solucionar problemas. Da mesma forma, questiona o fato de se considerar que o psicólogo, 

ao atuar no plano pedagógico, está perdendo a sua identidade. Nesse sentido  a Professora 

sentencia: 

o caso da psicologia ter bases muito fortes nas questões como 
aprendizagem, relação com o outro, desenvolvimento humano, 
motivação ligada a interesse (...) demonstra ser um contra-censo 
pensar que o psicólogo, atuando na área pedagógica, estaria “fora 
de seu lugar”. Ao contrário, as relações de fronteira entre a 
Psicologia e a Pedagogia só podem aproximar esses campos e esses 
profissionais. 

 

Nilda começa a intensificar sua preocupação acerca da relação teoria e prática, 

defende sua identidade de Psicóloga e sua identidade de professora de Psicologia. Define 

que a identidade se forma no cotidiano do trabalho. 

Em um momento posterior de sua formação acadêmica, a Professora Nilda foi em 

busca de investir ainda mais em sua titulação e, por conseguinte, de sua bagagem científica, 
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ao cursar o mestrado na USP e centrar-se em Psicologia Escolar e Desenvolvimento 

Humano. Entendo que, ao cursar o mestrado, foi em busca de compreender o 

desenvolvimento do ser humano e o seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional, 

valorizando a interdisciplinariedade. Seguindo-se a classificação de Huberman (2000, 

p.41), a Professora, nesse momento, está na fase profissional da Diversificação e 

“Activismo” (7 a 25 anos), em que o profissional, com maior estabilidade, sente menos 

medo de encarar mudanças em seu fazer pedagógico, envolve-se em processos que visam 

sua ascensão pessoal, administrativa e acadêmica. Essa fase de diversificação leva o 

professor a “pôr-se em questão” (Huberman, 2000, p.42), ocorrendo um balanço de seu 

fazer docente, de sua vida pessoal, de suas condições de trabalho, de sua remuneração, ou 

seja, do contexto econômico, político, social e familiar. As afirmações da Professora Nilda 

evidenciam esse momento: 

Tenho muita satisfação em trabalhar a psicologia com meus alunos, 
sei que meu trabalho ocorre em ganhos e perdas, isto faz parte da 
história, (...) nem sempre meus alunos ficam satisfeitos, eles pedem 
práticas e menos teorias. Estou sempre fazendo esta articulação, não 
sei é como eles gostariam (...) preciso abandonar a concepção de 
que é o professor que ensina, e me voltar para concepção de que o 
aluno é seu próprio arquiteto (...) Esse descobrir, construir 
conhecimento pelo próprio aluno me coloca um dilema (...) para 
organizar a troca sujeito-objeto utilizo várias estratégias (...) 
Vislumbro que o conhecimento não se dá linearmente, leva tempo 
para que esse sujeito do conhecimento retome situações, idéias, 
incorpore conceitos, acolha conteúdos. 

 

Observa-se acima o relato de um processo de avaliação de procedimentos e 

resultados, bem como a declaração de uma maior variação nas estratégias de ensino, ambos 

fatores que explicitam a fase de Diversificação apontada por Huberman. 

Acredito que, resgatando esses pontos da história de vida da professora em questão, 

é possível perceber que sua identidade pessoal e profissional mais uma vez entra em crise, o 
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que  é de se pensar, constitui o caráter permanente do que seja a identidade: fator em 

constante e interminável construção. 

Nesse sentido, Dubar afirma que 

cada configuração identitária pode, portanto, ser associada a uma 
espécie de “carreira” (aberta ou bloqueada) (...) Cada configuração 
pode também ser esclarecida pelos tipos de relações profissionais. 
(...) A construção da identidade é, portanto, inseparável da 
existência de espaços de empregos-formação e dos tipos de relações 
profissionais que estruturam as diversas formas específicas de 
mercados de trabalho. (...) Cada configuração elementar típica está 
associada a um tipo de saber privilegiado que estrutura a identidade 
(...) os saberes práticos, oriundos diretamente da experiência do 
trabalho, não ligados a saberes teóricos, são estruturantes da 
identidade hoje ameaçaçada de exclusão. (...) os saberes 
profissionais que implicam articulações entre saberes práticos e 
saberes técnicos estão no centro da identidade estruturada e hoje 
bloqueada na sua consolidação. (...) Os saberes de organização que 
implicam outro tipo de organização entre saberes práticos e teóricos 
(...) que implica mobilização e reconhecimento; associada a uma 
lógica da responsabilidade. (...) por fim os saberes teóricos, não 
ligados a saberes práticos e profissionais, estruturam um tipo de 
identidade marcado pela incerteza e pela instabilidade e muito 
virado para autonomia e para acumulação de distinções culturais 
(1997, p.237-238) (grifo do autor). 

 
 

A reflexão que Dubar faz sobre as identidades  pessoal e profissional esclarece que 

elas são agregadas a conformações específicas de saberes e que estes vêm acontecendo nos 

processos de socialização, os quais, por sua vez, estão cada vez mais diversificados. Logo, 

as identidades ficam em constante movimento, evidenciando um ativo estágio de 

desestruturação/reestruturação, o que provoca a “crise das identidades”- para relembrar a 

expressão também usada por Hall. E no relato da Professora Nilda entendo que esse 

processo de crise é evidenciado em variados momentos de sua história de vida. Ressalto 

ainda que, na construção das identidades pessoal e profissional da professora, ela também 

aponta fatos que demonstram seus alunos estarem em semelhante crise de identidade. 
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Nesse sentido, a professora constata que seus alunos ficam distantes de suas aulas, 

desligados, despreocupados, não conseguindo ver a articulação entre teoria e prática como 

um aspecto pertinente ao papel do professor. Por mais que a Professora tente interagir, seus 

alunos continuam dispersos, pois os conteúdos repassados são sem significados para eles.  

A Professora Nilda veio, ao longo do tempo, construindo sua identidade pessoal e 

profissional, e tentei mostrar as várias fases que esse processo de construção se deu. Seus 

alunos, na Formação Inicial, em se tratando da identidade profissional, estão começando a 

construir o processo de Adesão,Ação e de Autoconsciência, apenas começaram a conhecer 

os princípios e valores que envolvem a docência; porém,  as ações vivenciadas enquanto 

docentes são poucas e, às vezes, nenhuma,  e a reflexão, para acontecer, tem que ser 

precedida da ação. 

Nóvoa (1992), como já afirmei no referencial teórico, define que para a construção 

da identidade docente são necessários o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento 

profissional e o desenvolvimento institucional. Entendo que os alunos dos cursos de 

formação não conseguirão se ver como professores se a formação inicial continuar distante 

da vivência profissional e institucional.  Para refletir-se sobre o que se fez  é necessário ter 

feito, e não só ter sido informado ou desejado fazer. 

Pimenta destaca que a identidade profissional precisa estar alicerçada com os 

saberes da docência – experiência, conhecimento, e saberes pedagógicos. A visão de 

Pimenta encontra apoio em Nóvoa, pois os saberes apontados por aquela se  relacionam 

com aquilo que este chama de desenvolvimento pessoal, profissional e institucional, visto 

que, para acontecer o desenvolvimento, é necessário se ter posse desses saberes, ou seja, se 
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os saberes forem compreendidos e alicerçados, o desenvolvimento pessoal, profissional e 

institucional será alcançado. 

Em se tratando da realidade relatada pela Professora Nilda, percebo que as 

angústias sentidas por ela em seu fazer docente demarcam bem a dificuldade que os 

professores sentem nos Cursos de Licenciatura quanto articulam a teoria com a prática. 

Como conseqüência disso, os alunos sentem-se distantes da identidade docente, não 

conseguem se ver como futuros professores. Penso que, pelo fato de muitas vezes os 

saberes serem trabalhados dicotomizados, uns são priorizados em detrimento de outros. O 

mesmo acontece com a visão de desenvolvimento do professor, pois não se pode acreditar 

que tal desenvolvimento acontecerá tão somente se for trabalhado de maneira isolada e 

estanque. 

Quanto a isso, é mister que os cursos de Formação Inicial se estruturem com o fito 

de serem fomentadores de saberes educacionais e do desenvolvimento pessoal e 

profissional de seus futuros professores. Pimenta e Anastasiou (2002, p.111) sistematizam, 

nos processos de profissionalização continuada e de construção de identidade do docente 

do ensino superior, aspectos relativos aos sujeitos presentes no universo da docência, aos 

determinantes do processo educativo e à ação docente na universidade. Dentre esses 

fatores quero destacar o primeiro aos sujeitos presentes no universo da docência: 

 

• o professor como pessoa e a pessoa do professor como 
profissional; 

• o aluno como sujeito do processo cognitivo; e 

• processos cognitivos compartilhados entre os diferentes 
sujeitos. 

 



 

121

Observa-se, a partir dos tópicos elencados acima pelas autoras, o embricamento de 

diversos aspectos na constituição da identidade profissional, o que se configura como uma 

ilustração sintética dos argumentos apresentados acerca da Professora Nilda, pois ficou 

patente que a construção de sua identidade se deu em constante relação com as identidades 

de seus alunos e das outras pessoas envolvidas no processo da Educação. No tocante a essas 

“outras pessoas”, é importante demarcar que se mostraram mais evidenciadas em seu relato, 

no início da carreira da Professora, quando ainda atuava no ensino básico. No ensino 

superior, figuras como o diretor se mostraram insipientes, havendo uma maior inter-relação 

com os estudantes. 

Ao analisar a história de vida da professora Nilda, procurei evidenciar os pontos que 

considerei relevantes e os quais demarcaram sua trajetória pessoal e profissional. Isso se 

deu com a intenção de trazer ao leitor aspectos vivenciados no cotidiano, nas interações 

pessoais, sociais e profissionais que estabeleceram a construção da identidade profissional 

da professora em questão. Em se tratando da Professora Nilda, sua identidade profissional 

veio sendo construída desde sua adolescência, em suas primeiras turmas enquanto 

professora. Antes de chegar a ser professora do Ensino Superior, já havia passado por 

experiências que lhe serviram de amadurecimento, aprendizado, qual ocorreu na 

experiência com sua aluna Vera, a qual tinha problemas de dislexia. 

Considerando que o processo identitário passa pela capacidade que temos de exercer 

autonomia em relação as nossas atividades, isso veio acontecendo com a Professora Nilda, 

ela foi amadurecendo esse processo ao longo de sua carreira, aprendeu a se conhecer, 

conhecer seus limites e possibilidades. Apropriou-se de saberes e procurou trabalhá-los do 

ponto de vista teórico e prático. Como pessoa e profissional  percebo-a saindo enriquecida 
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das batalhas e sempre  em constante reconstrução. A busca do ser, do fazer e do sentir veio 

impulsionando a construção de sua identidade pessoal e profissional. 

Um outro fator capital para o aprimoramento de sua identidade profissional docente 

foi a sua ida para doutorado. Posteriormente, com seu retorno do doutoramento, a 

professora, incontestavelmente,  passou a ter um desempenho melhor  em sala de aula, pois 

fez de sua classe um verdadeiro campo de pesquisa. Além disso, aguçou sua percepção 

quanto a identificar as diversas vozes que demarcam discursos distintos, em explícita 

consonância com o trabalho de Bakhtin na polifonia. 

Num balanço geral, observa-se que o depoimento da Professora Nilda deixa 

evidente a ilustração das etapas pelas quais passam os professores ao longo da sua trajetória 

profissional. Inicialmente, identifica-se o período classificado por Huberman como 

“entrada na carreira”, correspondente aos primeiros três anos de atividade docente, 

demarcados como sendo um período de tateamento, em que o sujeito se vê diante de 

situações pouco vivenciadas por ele. No caso da Professora Nilda, ela evidencia esse 

momento tanto no início de sua docência na educação básica quanto ao ingressar na 

docência no nível superior. Assim, ela vivencia, nesses dois momentos de iniciação, 

ansiedades, medos e incertezas característicos do período enfocado por Huberman.  

De 7 a 25 nos de carreira, tem-se o período apontado pelo estudioso como sendo da 

“Diversificação”, em que o professor, além de diversificar seus procedimentos, questiona 

suas práticas, no sentido de intentar um aprimoramento constante, especialmente a partir do 

investimento em sua formação acadêmica, o que, via de regra, lhe traz reconhecimento 

social. No caso da Professora Nilda, esse período foi de fato de muita variação no tocante 

ao saberes e fazeres pedagógicos. As opção mais próxima para viabilizar tal aprimoramento 

foi ir em busca do mestrado e do doutorado. Posteriormente, voltou-se ativamente às 
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atividades de sala de aula dos cursos de graduação, da especialização e do mestrado em 

educação, assim como vem desenvolvendo projetos de pesquisas com os alunos.  E, como 

afirma Huberman, tal fase proporciona vários questionamentos, muitos dos quais a 

Professora Nilda vem evidenciando em relação a sua identidade profissional docente 

superior. Em busca de trabalhar melhor os problemas que envolveram sua prática enquanto 

profissional docente, ela investiu positivamente nos saberes que se fazem necessários à 

docência, procurando trabalhá-los do ponto de vista teórico e conceitual. 

Visando a inovação de sua prática educacional e o desenvolvimento dos seus 

saberes e dos saberes de seus alunos, a Professora Nilda faz uso da pesquisa em  sala de 

aula  mobilizando, assim, maior diversidade de conhecimentos no exercício da profissão, 

propiciando tanto a ela quanto aos seus alunos serem  autores de conhecimentos e, 

conseqüentemente, produzindo  suas próprias identidades profissionais. E, como assegura 

Nóvoa, os cursos de formação de professores precisam diversificar seus modelos e suas 

práticas, “instituindo novas relações entre os professores e os seus saberes pedagógicos e 

científicos” (1995, p.28). O autor enfatiza que, para ocorrerem essas mudanças, precisamos 

não ter medo de fazer uso da experimentação, da inovação, do ensaio de novas maneiras de 

vivenciar o trabalho pedagógico, refletindo sempre sobre o como estamos utilizando a 

produção de saberes. 

Dubar afirma que “as identidades profissionais são para os indivíduos formas 

socialmente reconhecidas de identificar-se mutuamente no mundo do trabalho” (2002, 

p.114). Entendo que no mundo do trabalho docente existem muitas maneiras de o 

profissional identificar-se mutuamente, e uma delas é através dos seus saberes e fazeres 

enquanto pessoa e profissional docente. E a Professora Nilda demarcou vários momentos 

em que evidenciou maneiras que a fazem sentir-se uma profissional docente. Dentre elas, 
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destaco o fato de sentir-se como um sujeito produtivo o qual também proporciona aos 

alunos a produção de seus próprios conhecimentos, daí o reconhecimento de que contribui 

para a formação da identidade de seus alunos. 

 

3.1.3 – Análise da História de Vida da Professora Luzenilda 

 
A Professora Luzenilda relata lembranças consideradas positivas de um tempo e 

espaço os quais vivenciou e que orbitam em seu psiquismo. Tempo de sua infância e espaço 

vivido em Alenquer, interior do Estado do Pará, onde possuía maiores condições de correr, 

brincar e se liberdade divertir, e isso a fazia se sentir mais livre e feliz. Ela declara que essa 

liberdade foi controlada bem de perto, pois seu pai procurava mantê-los – ela e seus irmãos 

– sob uma certa vigilância. A presença patriarcal aqui revelada é bem comum ao momento 

histórico em que a professora vivenciou a sua infância – a década de 50: 

 

Para falar da minha história de vida e dos aspectos sociais e 
familiares que a cercaram, eu começo dizendo que sou natural de 
Alenquer, Pará, onde permaneci até os meus 12 anos. Lá vivi a 
melhor época da minha vida, porque no interior as pessoas são 
criadas com liberdade. No meu caso, em termos, porque meu pai 
era um português muito rigoroso. Nos éramos 10 filhos e, o bom 
disso, foi ser criada no interior e poder brincar, correr e tudo mais. 

 

Percebo que a infância da Professora Luzenilda é bem o retrato da vida que as 

pessoas levam longe das cidades e das grandes capitais, retratando a liberdade que as 

crianças têm de explorar seu espaço com brincadeiras e divertimentos variados. E, na 

entrevista, ficou bem claro que a professora Luzenilda quando criança teve todas essas 

oportunidades. Consigo, assim, compreender quando a Lu, como a chamo carinhosamente 
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em nosso dia-a-dia, relatou-me, em momento posterior à entrevista: “Poxa! você  me fez ter 

muitas saudades de Alenquer  e de minha  infância”. 

Penso que essa fase, a qual hoje pode nos parecer distante, vive pulsante em nossa 

memória possibilitando-nos recordar de fatos significativos que, às vezes, permitem-nos 

compreender melhor a nós e aos outros. Pois, como afirma Huberman, “O jogo simbólico 

pode ter uma função equilibradora” (2000, p.120). 

A Professora Luzenilda aponta uma dificuldade que foi muito comum em seu 

momento histórico. Na época de sua adolescência, a cidade de Alenquer só possuía  escola 

até a quinta série primária. Atualmente, Alenquer oferece, além dos Ensinos Fundamental e 

Médio, alguns cursos em Nível Superior, o que permite aos seus alunos não serem 

obrigados a abandonar seus lares em busca de melhor formação, e os que o fazem 

consideram esta uma melhor opção. Entretanto, esses alunos geralmente só vêm para Belém 

ou Santarém em busca do Ensino Médio. Certamente, esses alunos já possuem mais 

maturidade do que a professora Luzenilda possuía naquele tempo, quando, aos doze anos, 

precisou praticamente abdicar de sua família e ter que morar, inicialmente, com alguns 

amigos de seus pais em Santarém e, depois, com seus irmãos mais velhos em Belém. Por 

conta de tais mudanças, passou por um momento de adaptação. Adaptar-se, disse, “foi 

difícil”, e eu hoje imagino o quanto, pois ficou evidente para mim que sua memória, em 

relação à infância e à adolescência, guarda a saudade de momentos vividos em Alenquer. 

Em compasso com o que afirma Huberman (2000, p.120) na análise de uma 

determinada história de vida, a história da Professora Luzenilda indica que guardamos em 

nossas memórias pontos que julgamos mais interessantes, os quais de forma mais 

“satisfatória situam-se na exploração e fruição do espaço”. No caso da Luzenilda, o espaço 

é a cidade de Alenquer. 
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Entendo que um dos pontos mais relevantes demarcados na construção da 

identidade da professora Luzenilda, em sua infância e adolescência, foi a adaptação, pois 

ela precisou aprender a se situar nos novos ambientes, implementar uma estratégia de 

sobrevivência, em que seu comportamento era avaliado. Portanto, ela dependia de si mesma 

e da relação cotidiana que estava desenvolvendo com o meio social em que vivia, para 

continuar em busca de seu sonho de alcançar uma profissão.  Portanto, o que se coloca em 

jogo nesse momento da formação da identidade pessoal da futura professora é a questão dos 

conflitos sobre moralidade, no sentido de contrapor ações recomendáveis a ações não 

recomendáveis socialmente; tal noção de moralidade está intimamente associada à idéia de 

humanização, que diz respeito ao tipo de relação que temos e queremos ter com a natureza 

e com os outros seres humanos. 

Como essa minha pesquisa também é um ato de memória, não poderia deixar de 

fluir o que me ocorre em face da consideração à moralidade. Isso me lembrou Vinha, que, 

quando trata de moralidade, afirma que esta diz respeito ao homem, ao ser e ao agir 

humano.  E em relação à humanização, lembro do que aponta Souza, o qual resgata as 

relações do ser humano enquanto pessoa em sociedade. Nesse sentido, Vinha arremata a 

questão sobre a moralidade: 

O desenvolvimento moral é influenciado pelas emoções, pelos 
juízos morais, pela capacidade de inibir condutas anti-sociais e pela 
capacidade de iniciar condutas valorizadas como morais. Todo esse 
processo está relacionado a uma etapa evolutiva, a uma cultura, e a 
um processo de socialização (2000, 37-38). 

 

Já, quanto à humanização, Souza tece as seguintes considerações: 

cada ser humano é uma pessoa individual. E um indivíduo pessoal. 
(...) Tornar-nos HUMANOS é a finalidade de nossa EXISTÊNCIA 
(...) iguais nas nossas diferenças: pessoa-indivíduo! (...) é preciso 
não esquecer que eu só consigo pensar, fazer, emocionar-me na 
coletividade, na convivência com os outros seres humanos, com a 
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natureza, a cultura em situações cotidianas, rotineiras e 
extraordinárias, bem como históricas (2OO4, p.227-228). 

 

E a cobrança dos valores morais que Luzenilda sofreu durante a adolescência, 

quando foi lhe cobrado “um comportamento”, já era comum dentro do meio familiar e 

social no momento histórico vivenciado por ela na década de 50. Essa cobrança se tornava 

mais intensa quando os pais não podiam acompanhar de perto o desenvolvimento dos 

filhos, justamente o caso da Luzenilda. E no processo de humanização e de construção da 

identidade pessoal e social da professora fica patente o quanto precisou exercitar a sua 

condição humana enquanto ser individual em processo de construção, precisando adaptar-

se fora de seu núcleo familiar e de seu meio social. Penso que nem sempre compreendeu 

determinados procedimentos das pessoas ao redor, assim como nem sempre foi 

compreendida por elas, ora vivenciando situações mais humanas ora menos humanas, o que 

lhe gerou conflitos identitários. 

Outra circunstância de considerável relevância na estrada de luzenilda é a 

interferência de questões econômicas na formação da identidade pessoal, fato observado 

especialmente quando ela relata algumas ocorrências em torno de sua estada em Belém: 

A minha primeira irmã, que veio estudar na cidade, começou 
estudando interna no Colégio Santo Antonio, quando meu pai ainda 
estava em condições de bancar, mas nós não tivemos mais essa 
condição. Era caro manter um filho em colégio interno, só ela teve 
esse privilégio, nós não, tivemos que vir morar na casa de outras 
pessoas. 

 

A Professora Luzenilda começou a vivenciar um momento econômico diferenciado, 

quando se reporta a vinda da irmã para Belém e ao fato de ela ter estudado no colégio 

interno. Quanto a isso, enfatiza, “só ela teve esse privilégio, nós não”. A opção do colégio 

interno pareceu bem melhor para a professora do que ir morar com “outras pessoas”, mas o 
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abalo econômico não permitiu que ela seguisse os passos da irmã. Chamando-me atenção 

aqui a questão das relações identitárias, as quais são bem diferenciadas em relação a tempo 

e espaço cultural.  Ir estudar em regime de internato, por exemplo, para os que moravam 

em Belém, na época, demonstrava necessidade de uma melhor formação moral, o que era 

característico de adolescentes “rebeldes”. No entanto, a fala da Luzenilda me faz perceber 

outra postura de comportamento dos que vinham do interior do Pará. Para essas pessoas, vir 

para Belém era algo muito bom, tornando-se até um “privilégio”, algo muito positivo, e, a 

“casa dos outros”, como um espaço fora do ambiente familiar original, novo habitat físico 

onde se seria acolhido, porém, onde não se sentiria tão à vontade. Ao contrário do internato, 

onde, devido ao fato dos pais pagarem suas estadas, as alunas não se sentiriam invadindo o 

espaço dos outros, não teriam propriamente que assimilar os hábitos das outras famílias, 

não fariam tarefas domésticas e nem estariam submetidas às suas regras particulares de 

conduta, entre outras questões mais. 

Ainda por questões econômicas, a Professora Luzenilda precisou sair da escola 

particular onde cursava o pedagógico e foi para uma escola pública, no intuito de dar 

continuidade ao seu curso. Sua identidade de aluna sofre um grande abalo, pois ela vivencia 

algo antes nunca vivenciado e relembra essa experiência como algo muito impactante, o 

que lhe causou certos sofrimentos; mas teve que aprender a conviver com a nova realidade, 

a qual passou a interferir em sua caminhada de aluna e lhe proporcionou experiências 

acentuadas, as quais trouxeram amplas marcas à sua identidade pessoal e profissional: 

fiquei até o segundo ano do curso pedagógico no Colégio Santa 
Maria, depois veio a época das dificuldades e eu tive que estudar o 
último ano no Instituto de Educação do Pará – IEP, conhecido 
como Escola Normal de ensino público, a qual ainda existe até hoje. 
Foi onde me formei. Comecei a dar aulas muito cedo, aos 16 anos 
de idade. Quando as coisas não estavam indo muito bem, minha 
mãe conseguiu uma cadeira de professora pra mim, e eu tive que 
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trabalhar já aos 16 anos. Não foi nada bom sair de uma escola de 
elite onde ninguém trabalhava e ter que trabalhar para custear os 
meus estudos. Era difícil dar aula e estudar.  

 

A sua ida da escola particular para escola pública e a necessidade de trabalhar para 

poder custear seus estudos caracterizaram a diminuição do poder econômico de sua família. 

E esse é um fator que provoca mudanças pessoais, sociais, mudança de hábitos, de 

costumes, de relações, as quais, internamente, produzem conflitos íntimos, profissionais e 

de identidade, inerentes a pessoa humana. Como confirma Souza, “O conflito é parte 

integrante do processo de humanização, por isso, temos que entender o papel dos conflitos 

na dinâmica das relações interpessoais, sociais, políticas, econômicas e culturais” (2004, 

p.229). 

Mesmo diante de tamanhas dificuldades no sentido de custear seus estudos, a 

Professora Luzenilda concluiu o Curso Normal, podendo oficializar sua entrada na carreira 

profissional docente. Passou a trabalhar em escolas públicas das redes estadual e municipal 

de ensino nas séries iniciais. O trabalho significou possibilidades de ingresso no curso 

superior, pois precisava de recursos econômicos para poder continuar estudando em Belém. 

E, como ela mesma afirma,  “trabalhar e estudar”foi uma tarefa árdua: 

Quando me formei na Escola Normal, passei a dar aulas em duas 
escolas da Seduc e Semec e ainda fazia faculdade, o que era bem 
pesado. Escolhi Matemática, uma faculdade diferente do curso 
normal apesar de ser licenciatura, mas era bem diferente para mim 
da área pedagógica. Antes, havia tentado vestibular para 
Arquitetura e Engenharia, passei nas primeiras fases, mas por ter 
feito curso pedagógico não cheguei até o final das etapas e acabei 
por aceitar mesmo o ofício de professora, o que na ocasião não me 
agradava, principalmente face à dificuldade de estudar e trabalhar. 
Lidar com as crianças dessas duas escolas públicas me desgastava 
muito já que eu não tinha naquela época a formação adequada para 
aquilo (grifo nosso). 
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Ela revela que ser professora, naquele momento, não era uma identidade 

profissional que buscava construir, mas, a princípio, e por necessidade, passou a aceitar 

como “ofício”, A expressão “ofício” me conduziu a refletir sobre as palavras de Arroyo, 

pois, suponho, que Luzenilda utilizou tal termo com o mesmo intuito descrito pelo autor: 

Falar do ofício de mestre pode nos remeter ao passado, superado 
para alguns. Passado e presente, no meu entender, a ser recuperado. 
O que importa é, através dessa expressão – “ofício de mestre”, e do 
passado que objetiva fezer-nos vermo-nos como continuadores de 
um saber-fazer, enraizado no passado, na história. Fazemos parte 
dessa história (2004, p.24). 

 

A Professora Luzenilda vivenciou novas experiências que lhe permitiram grandes 

aprendizados. Se, enquanto aluna, ela necessitou fazer a migração da escola particular para 

a pública, enquanto profissional, ela fez o trajeto contrário, pois sua experiência docente 

inicial ocorreu na escola pública e, posteriormente, ela foi para a particular. Um aspecto 

destacado pela professora foi a diferencia no nível de cobrança e  organização das escolas 

distintas: 

Após isso, fui lecionar na escola do Banco da Amazônia, isso há 
muitos anos, quando o BASA (Banco da Amazônia) mantinha uma 
escola de formação básica que também ia até a quinta série, a 
melhor da região, onde vinha até pedagogo de fora e onde tudo era 
muito bem organizado - nada fugia ao planejamento, fosse ele 
semanal, mensal, bimestral, anual e até diário.Tudo que se fazia, até 
um cartaz, deveria passar pela aprovação da equipe de recursos 
audiovisuais. 

 

As diferenças entre os dois contextos, o público e o privado, mesmo provocando um 

choque na professora, lhe permitiram um crescimento e um aprimoramento do seu lado 

profissional. Num primeiro momento, ela foi substituída por outro professor na Escola do 

BASA, devido  sua pouca experiência: 

Eu tinha na época 20 anos. Meu primeiro desafio quando cheguei 
nessa escola foi enfrentar uma turma só de alunos repetentes e, 



 

131

como você sabe, não podemos segregar qualquer aluno, seja 
repetente ou não, e, como eu não tinha a metodologia para atuar 
com esses alunos, fiquei desesperada nesse primeiro ano, não me 
dei bem, chegando mesmo a ser substituída  por outra professora 
face à minha inexperiência. 

 

Além de reconhecer sua pouca prática docente, a professora atribui esse seu 

primeiro “fracasso” a um procedimento indevido por parte da administração escolar, 

justamente a segregação de alunos repetentes. Abaixo, apontamos o questionamento de 

Luzenilda quanto à exclusão dos alunos repetentes, seu isolamento em relação aos 

estudantes considerados padrões. Posteriormente, essas reflexões geraram frutos, pois a 

professora aderiu ao método Montessori de educação inclusiva: 

Acredito muito, portanto, na inclusão e integração de todos os 
alunos, pois, no processo de educação, sempre haverão essas 
diversidades, sendo necessário que todos os alunos tenham os 
mesmos direitos de aprendizagem. Baseio-me nisso, hoje em dia, 
porque, quando nas minhas pesquisas do Método Montessori, que 
está entre os primeiros a utilizar a escola inclusiva, a qual afirma 
que a “classe” é uma célula da sociedade, onde devem figurar os 
mais diferentes tipos de pessoas, o que leva ao crescimento de 
todos, fico pensando no começo, na escola do BASA, com 
diferentes tipos de alunos de diferentes origens. 

 

Tal separação, efetuada na Escola do BASA, além de dificultar o desempenho dos 

estudantes, pois sua auto-estima certamente estaria comprometida devido ao estigma de 

serem “alunos repetentes”, também comprometia o desempenho do profissional, o que está 

presente na fala da professora. Constata-se, nesse caso, a confirmação da assertiva de 

Cavaco a respeito do que está destinado aos professores iniciantes: “Nas escolas, os 

sistemas de distribuição dos trabalhos contribui para acentuar suas dificuldades. A escolha 

dos horários reserva-lhes os últimos lugares que correspondem às turmas da tarde e/ou à 

lecionarão em turmas de alunos considerados difíceis” (1995, p.163). No caso de 

Luzenilda, fica evidente a escolha da turma de “alunos difíceis”. 
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Diante dessa injustiça cometida com ela e com muitas outras novatas  a professora 

não se abateu, reivindicou uma nova oportunidade de mostrar sua capacidade, porém, em 

um contexto de sala de aula menos desfavorável: 

 

No outro ano, após ter criado uma briga, por ter que enfrentar uma 
turma difícil como aquela, me deram um novo desafio em uma 
turma, também difícil, de alunos filhos de funcionários do banco 
em diversos estados e locais distintos, interior, de fora, onde o 
banco atuava, então, mais experiente, me dei super bem com essas 
crianças. Avalio que a diversidade de alunos, nesse caso, foi um 
fator positivo, a ansiedade dos alunos em chegar a uma escola nova 
também contribuiu muito, fiz um trabalho maravilhoso, isso me 
gerou dividendos a ponto de ser elogiada publicamente pela direção 
da escola e pelos pedagogos que presenciaram meu sucesso com 
aquelas crianças. 

 

Observe-se que, mesmo não recebendo uma turma a qual poderia se considerar 

exemplar, Luzenilda conseguiu utilizar a seu favor os elementos que, a princípio, poderiam 

ser apontados como pontos desfavoráveis ao seu trabalho, especialmente a diversidade 

cultural dos alunos. Tal ação ilustra devidamente a seguinte proposição de Gomez: “O êxito 

do profissional depende de sua capacidade para manejar a complexidade e resolver 

problemas práticos, através da integração inteligente e criativa do conhecimento e da 

técnica” (1995, p.102). 

Diante dessas experiências, observa-se uma mudança na identidade profissional 

docente no início da carreira da Professora Luzenilda, em um nítido amadurecimento 

profissional na passagem de tempo de um ano a outro. Essa mudança fez com que ela 

ficasse mais preparada para enfrentar o desafio que viria a seguir: a sua mudança, após o 

fechamento da Escola do BASA, para o Colégio Gentil Bittencourt: 

Após a escola do BASA, fui trabalhar no Colégio Gentil com uma 
clientela também diferente de alunos, uma escola particular e 
tradicional, lá, trabalhei quase 20 anos. As freiras gostavam muito 
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do meu trabalho. Pra quem veio da escola do Basa, passada na 
“casca do alho”, só poderia encontrar uma tranqüilidade no Colégio 
Gentil, com tudo planejado. 

 

O final da fala da professora deixa patente o seu aprimoramento devido às 

experiências anteriores – “passada na casca do alho”. A seguir, constata-se novamente a 

inquietação da professora ante os atos de injustiça, pois ela se tornou a presidente da 

associação do colégio e começou a reivindicar melhores condições de trabalho para seus 

companheiros: 

Lá, vivi anos bons da minha vida, só dava aulas de matemática, até 
que me tornei presidente da associação do colégio e acabei por 
querer defender meus colegas. Fiz várias propostas às freiras, de 
assistência social aos funcionários, melhores salários aos 
professores, e, então, me mandaram embora, como haviam 
mandado todos os presidentes anteriores. Havia chegado a minha 
vez, não podia mais recuar, fui despedida. 

 

Provavelmente, nesse processo, a professora vivenciou novos saberes e experiências 

que vieram amadurecer a construção de  identidade pessoal e profissional, corroborando  

um  contexto mais amplo do que é ser um profissional docente. Foi quando passou a ter 

maior consciência profissional, quando começou a abraçar as lutas de classe, a ver a  

associação como um espaço para discutir coletivamente as angústias, fragilidades, a 

impotência frente as rígidas  práticas pedagógicas, assim como as questões políticas sociais. 

Experimentou, enquanto individuo, no campo pessoal, social, político e profissional um 

choque, em função de sua  realidade, de sua trajetória profissional. Percebeu que existiam 

inúmeras limitações dos profissionais docentes frente ao poder da escola. Vivencia, de fato, 

a aprendizagem na prática, conseguindo, assim, sobreviver na profissão docente. O que me 

lembrou o conceito de “tempo e identidade profissional” explanado por Tardif: 

uma socialização na profissão e uma vivência profissional através 
da qual a identidade profissional vai sendo pouco a pouco 
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construída e experimentada (...) permite que o indivíduo se 
considere e viva como um professor (2004, p.108). 

 

Entendo com isso, que quanto mais tempo nos inserimos no cotidiano de professor, 

mais consistentes ficam nossas identidades pessoal e profissional docente. 

A Professora Luzenilda, ao ingressar como docente do ensino superior na UEPA, 

percebe-se em um espaço de ensino diferenciado, descobre uma metodologia a qual tem por 

base a pesquisa e na qual os conteúdos seriam trabalhados através de projetos. Tal prática 

foi um novo exercício a partir do qual a identidade profissional de pesquisadora foi sendo 

construída, passando por novos conflitos, incertezas, medos e experiências. Começa um 

aprendizado significativo de interação com outros professores  através de reuniões, 

seminários e debates: 

Quando cheguei aqui na UEPA, no princípio, enfrentei algumas 
dificuldades. Como entender o que era a metodologia de 
aprendizagem por meio de projetos? era  um pouco diferente, mas 
uma metodologia muito interessante, fiquei um pouco aflita por não 
ter trabalhado assim antes, mas me adaptei imediatamente. (...) 
porém, nos primeiros anos, nos primeiros semestres, trabalhei com 
dificuldade, as dúvidas surgiam:  Será que os alunos vão aprender? 
vai dar tempo de cumprir o conteúdo? As nossas inseguranças e 
inquietações eram tantas que nós nos reuníamos pelo menos a cada 
semestre para avaliar o que havíamos feito, quais equívocos haviam 
sido cometidos, será que os alunos haviam aprendido? na questão 
do conteúdo, os matemáticos se baseavam no fato dos aluno terem 
perdido ou não o conteúdo. Na questão dos projetos, tudo levava a 
muita discussão, e a gente sempre aprendia muito uns com os 
outros, uns traziam textos pros outros, una traziam livros pros 
outros, porque ninguém sabia nada, tivemos que estudar as teorias 
de aprendizado, eu nunca havia estudado Piaget, por exemplo, e 
gostei muito, pelo menos, da questão metodológica. Estudei 
bastante as teorias de aprendizado para entender os dois pólos do 
esquema de Piaget, depois Vigotsky etc. A gente sempre visou a 
questão de, além de ser um professor de matemática, ser um 
educador, buscando além da matemática, novas teorias para a 
educação  de nossos alunos, o que não era fácil pra nós que 
tínhamos uma formação exclusivamente da área de exatas 
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Notei, na fala da Professora Luzenilda, que ela sentiu dificuldades ao  trabalhar com 

a pesquisa por ser essa uma metodologia diferente. Esse contexto - de pesquisa - ainda não 

havia sido experienciado na trajetória de construção de sua identidade profissional. 

Sabemos, enquanto professores, que a docência exige o domínio de métodos de ensino, o 

que provocou insegurança, dificuldade e aflição em luzenilda. A prática educativa que 

vinha sendo experienciada pela professora caracterizava a dimensão técnica de ensino e que 

visualizava a didática como instrumental, abarcando técnicas, materiais didáticos, controle 

de aulas, inovações curriculares, competências e desenvoltura do professor, segundo 

determinados pontos de vista, e de uma influência eficaz do processo de ensino. E é essa 

cultura, institucionalizada em sua história enquanto aluna e professora, que a professora 

Luzenilda trouxe consigo ao iniciar a docência no Ensino Superior, e que lhe permitiu 

sentir um impacto com a possibilidade de vivenciar a pesquisa como método de ensino, 

ficando mais patente e evidenciado o que Pimenta e Anastasiou comungam sobre a prática 

educativa. Tais autoras consideram essa prática um traço cultural compartilhado e que tem 

analogia com o que se dá em outros âmbitos da sociedade e de suas instituições. Se 

quisermos vencê-la, transformá-la e inová-la, as autoras defendem que “é necessário um 

movimento de análise e compreensão dessa cultura institucionalizada em sua história” 

(2002, p.179). Penso que esses resquícios culturais e históricos vivenciados e incorporados 

pela Professora Luzenilda foram um dos fatores que fizeram-na se assustar diante da nova 

metodologia, pois sua identidade profissional de pesquisadora ainda não tivera espaço para 

aflorar. 

Sua identidade de docente superior vai sendo construída em experiências mais 

diferenciadas que as anteriores, enquanto professora, Vivencia a experiência de ser 

professora da prática docente saindo do espaço das salas de aula da UEPA e acompanhando 



 

136

seus alunos aos estágios em escolas de educação básica e constata uma realidade que a 

deixa perplexa: percebe que os alunos continuam aprendendo conteúdos sem significados, o 

que a fez começar a se preocupar em ser uma educadora que contribuísse para mudar 

aquele quadro lamentável de ensino por memorização, automatização, visualizando um 

ensino mais significativo, enxergando na pesquisa um bom caminho para concretizar seu 

intento: 

 
O que pesou mais na UEPA foi o momento que atuei na prática 
docente ,vendo a necessidade de formar professores que estivessem 
capacitados para trabalhar com diferentes tipos de crianças, e como 
eu já tinha vivenciado essa questão ao trabalhar a matemática com 
os alunos do ensino fundamental, que não gostavam muito dessa 
matéria, eu mesma fiquei perplexa quanto ao método de ensino da 
escola Pólo. Quando eu estava lecionando no segundo grau eu já 
havia melhorado bastante, pois já havia tido contato com o método 
Montessori, e quando cheguei aqui, me preocupou o fato de formar 
pessoas que não se tornassem meras repetidoras, mas sim, que elas 
aprendessem e levassem algo diferente para que os alunos, por sua 
vez, pudessem aprender também. A pesquisa foi um bom caminho. 

 

Entendo ter sido esse o ponto de partida para a Professora Luzenilda ter ido em 

busca de maiores conhecimentos, começando a fazer especialização em Tecnologia 

Educativa e, posteriormente, seu Mestrado em Educação. Permitindo-lhe construir um 

maior arcabouço de conhecimentos o qual evidencio como positivo à sua identidade de 

profissional docente. Vivenciou uma caminhada de construção e trocas com seus pares e 

seus alunos, em que surgiram dúvidas, inquietações e, certamente, ricos aprendizados: 

Hoje em dia, sinto que me especializei como pedagoga, até meus 
colegas professores reclamam achando que os esqueci, é que me 
sinto exclusivamente pedagoga, (...) estudei muito, fiz vários 
projetos de pesquisa, eu não sabia nem o que era fazer um projeto, 
gosto muito do meu trabalho como professora de matemática. Para 
implementar o meu crescimento, fiz muita pesquisa, muita leitura, 
me especializei em informática da educação, especialização em 
educação à distancia, fiz, também, Mestrado em Educação, com a 
pesquisa voltada para o uso do computador na educação 
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matemática, (...) mas, a minha grande preocupação ainda é com os 
nossos alunos do curso de formação, buscar para eles novas 
metodologias para aprendizagem da matemática , de modo que 
saiamos desta pedagogia tradicional que apenas busca reproduzir, 
repetir, memorizar, decorar fórmulas, postulados e partirmos, 
realmente, para uma matemática onde o aluno construa, veja essa 
matéria como uma disciplina fácil de aprender, porque a nossa 
mente já é uma máquina lógica só faltando ser trabalhada 
adequadamente. E existem algumas metodologias que realmente 
permitem ao aluno absorver esses conteúdos lógicos, sem traumas 
ou dificuldades, não precisando mais ficar naquela de memorizar 
tão somente, mas sim de estimular sua capacidade de criar, de 
aprender, de criticar, de tomar decisões (...) pra que as crianças se 
sintam mais felizes com relação à matemática (...) e o meu grande 
objetivo como professora de matemática  é o de quebrar essas 
barreiras, de mostrar pra eles novos ângulos de ver a matemática, 
novas metodologias de trabalho. E, no final da disciplina, na 
avaliação delas, eu  possa ver que contribuí para o aprendizado dos 
meus alunos e para quebrar as dificuldade e os temores em relação 
à matemática.. 

O que nos diferencia enquanto profissionais é como nos questionamos sobre os 

nossos saberes e fazeres, e essa é uma decisão inteiramente pessoal, que nos permite 

repensar e reformular nossa identidade profissional docente. A Professora Luzenilda, em 

sua formação inicial e também ao longo de sua trajetória profissional, vivenciou uma 

postura docente tradicional, herdada de seus professores, e assim agiu por um certo 

período: 

Construí minha identidade profissional com muita vivência, muita 
dificuldade, muita prática; muitos livros, pesquisas, leituras e 
muitas lições aprendidas que ao longo da minha vida me serviram 
muito (...) Vejo que eu era uma “tola pedagógica”, eu não conhecia 
nenhuma teoria de aprendizagem, nem sequer sabia que elas 
existiam, para mim tudo se resumia no quadro negro e no giz; hoje, 
minhas práticas pedagógicas têm suporte científico nas teorias de 
aprendizagem, eu sei quando estou usando uma teoria, quando 
estou usando outra, quando elas permeiam, qual eu devo abandonar, 
ou então, quando devo usar todas elas. (...) Como profissional, 
procurei não me espelhar em alguns professores de matemática do 
ensino médio e até de nível superior ao quais davam mal exemplos, 
e lutei para fugir da imagem do professor que mantém o paradigma 
de reproduzir, memorizar, copiar, e partir para criar, para ver uma 
matemática de forma mais contextualizada, mais vivencial. Sempre 
procurei me espelhar em professores que davam bom exemplo e 
tiveram participação positiva na minha formação. Quando eu estava 
no segundo grau, quando comecei a me interessar pela matemática, 
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eu estava no segundo ano do curso pedagógico,  conheci um 
professor muito bom que mostrava a matemática de uma forma 
interessante, prática e contextualizada, e mesmo no momento em 
que a matemática era teórica, muito difícil,  ele conseguia fazê-la 
fácil. Então pensei: — A matemática é fácil, vou começar a me 
interessar por ela. 

 

Assim, sentiu necessidade de mudar sua postura de professora, não só por ter 

buscado mais conhecimentos, porém, para também sentir, a partir da realidade prática que, 

enquanto formadora de docentes, precisava ajudar seus alunos a aprender novas 

metodologias, novas práticas para que este, posteriormente, ensinem matemática de 

maneira que “as crianças se sintam mais felizes”, que tenham menos dificuldades no 

aprendizado dessa ciência. Isso me lembrou Nóvoa, quando retrata a formação docente 

afirmando: 

a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou de técnicas) mas, sim, através de um trabalho de 
reflexão crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de 
uma identidade pessoal (1995, p.25). 

 

As lembranças refletidas do fazer docente ao longo de sua trajetória me permitiram 

evidenciar que ela veio melhorando sua formação docente e sua maneira de exercer a 

docência ao refletir suas práticas e sua identidade pessoal enquanto professora. 

De uma forma geral, o que ficou evidenciado nesse apanhado analítico efetuado a 

respeito da Professora Luzenilda, foram marcas subjetivas que demarcam a sua identidade 

tanto pessoal quanto profissional. Marcas de disposição para ir em busca de novos 

conhecimentos e de prazer em lecionar são freqüentes no discurso da professora, 

demonstrando o quanto ela se sente realizada em sua profissão. 

Um dado interessante a seu respeito é que sua identidade profissional, a princípio, 

entrou em choque com sua identidade pessoal, pois não estava nos seus planos ser 



 

139

professora. Porém, num momento seguinte, a identidade pessoal se mostrou cúmplice da 

profissional, tendo em vista que esta se nutriu de elementos daquela para sua formação 

identitária. Logo, confirmação  ao que foi afirmado em outras passagens da presente 

dissertação, vemos que as identidades pessoal e profissional estão em processo constante de 

construção e reconstrução e não são, como se poderia imaginar a partir da categorização 

distinta, de maneira nenhuma antagônicas, mas, sim, complementares. 

 

3.1.4 – Análise da História de Vida do Professor José Roberto 

No presente tópico, analiso a história de vida do Professor José Roberto Silva, que 

se encontra no meio da carreira, ao contrário do outro professor entrevistado - o Rui, que já 

se encontra em processo de aposentadoria. 

A infância do Professor Roberto foi marcada pelas dificuldades econômicas e 

sociais. Nessa fase, considera ter recebido de seus pais carinho e bons exemplos: 

Princípios, você precisa adquiri-los dentro de casa para poder levá-
los para a situação do dia a dia. A nossa infância, apesar de ter sido 
com muitos limites, foi permeada de exemplos morais e princípios 
éticos que nos permitiram a formatação de um caráter muito sólido, 
e isso nós devemos aos nossos pais, que nos conduziram por esse 
caminho desde cedo e a partir de nossa casa. 

 

Ele vivencia o que Santos (2001, p. 126 e 301) chama de “espaço-tempo 

doméstico”, que é o espaço-tempo das relações familiares entre cônjuges e destes com seus 

filhos, constituído pelas relações sociais (os direitos e deveres mútuos). 

Seus pais, principalmente sua mãe, acreditavam que se eles investissem na educação 

de seus filhos estes teriam maiores perspectivas e, acreditando na possibilidade de 
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mudanças, lutaram para realizar esse sonho. É bem evidente em sua narrativa que sua 

infância e adolescência foram de lutas no sentido econômico, e isso contribuiu para que a 

identidade pessoal do Professor Roberto fosse marcada pela falta do mínimo necessário, 

como material escolar, etc.  

No entanto, mesmo com todas as dificuldades, seus já começavam a lhe dar 

exemplos de honestidade, responsabilidade, caráter e compromisso, características morais 

que o nortearam por toda a sua vida: 

Sou o filho mais velho de uma família de cinco irmãos, eu venho de 
uma família pobre, bastante carente, por isso, nossa trajetória na 
infância foi bastante humilde. Eu era como qualquer outra criança 
pobre, cheia de dificuldades financeiras, mas recebia bastante 
carinho dos pais, por isso, pude avançar. Por causa da vida simples 
que meus pais podiam nos oferecer, enfrentamos algumas 
frustrações, como a de não termos brinquedos e outras coisas mais 
que empolgam qualquer criança.(...) Sendo assim, foi necessário 
contar sempre com a ajuda de outros familiares e de amigos, e isso 
confirma um pouco dessas dificuldades.(...) não tínhamos caderno,  
o que o papai fazia? Pegava folhas pautadas e costurava, era isso 
que agente utilizava, (...) mas sempre estabelecia que apesar de tudo 
deveríamos falar a verdade, sermos honestos,  sinceros, eu tenho 
certeza que foram esses ensinamentos que  contribuíram para a 
formação de nosso caráter,(...) mas a rigidez era muito intensa, nós 
apanhávamos muito  por qualquer deslize. Não tinha muita 
conversa não, era peia mesmo, e surras com tudo o que eles 
encontravam pela frente, às vezes era com cabo de vassoura, 
cinturão, talísca da folha do açaí. 

 

Penso que, em um país capitalista e de terceiro mundo como o Brasil, a realidade da 

infância e adolescência do Professor Roberto é muito comum a muitos brasileiros. A saída, 

então,  é sonhar com possibilidades de mudanças, o que parece ser utópico, mas é o que tem 

sido evidenciado como perspectiva para aqueles que vislumbram melhoras para o futuro. 

Santos, ao descrever sobre o futuro prometido pela modernidade, afirma que ela não aponta 

para futuro nenhum, o que provoca descrença. Declara que a saída é reinventar o futuro e 

que só há uma solução, a utopia: 
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A utopia é a exploração de novas possibilidades e vontades 
humanas, por via da oposição da imaginação à necessidade do que 
existe, só porque existe, em nome de algo radicalmente melhor que 
a humanidade tem direito de desejar e por que merece a pena lutar. 
A utopia é assim, duplamente relativa. (2001, p.323). 

 
Santos também deixa claro que não é fácil hoje defender ou propor a utopia. A 

hostilidade que a utopia sofreu nos meados do séc. XIX por conta da racionalidade 

científica foi intensa, e o autor (2001, p.324) questiona: o fato de termos nos tornado 

paupérrimos em pensamento utópico não será o que tem influenciado a perda da 

inquietação e a busca de uma vida melhor? 

Busquei o apoio de Santos para afirmar que, na construção de uma identidade 

pessoal e profissional, em que constantemente se corre atrás de sonhos, vale a pena ser 

utópico, ter garra para buscar e lutar, visto que, se não houver vislumbre de um futuro 

melhor, pode-se cair em um conformismo esmagador. E a infância, juventude e parte da 

fase adulta do Professor Roberto são de alguém que viveu uma utopia, mas que hoje 

escreve uma nova história: 

Tínhamos interesses comuns, queríamos concluir nossos estudos. 
Eu, pela situação da minha família, eles porque queriam manter o 
padrão que já tinham ou queriam ter mais (...) foi necessário 
estudarmos bastante, (...) então, nós nos ajudávamos bastante, e é 
claro que isso contribuiu muito para nossos valores de amizade, 
companheirismo, etc. Consideramos esses fatores vivenciados 
como muito importantes. (...) desenvolvemos a própria paciência. E 
eu acho que isso é uma característica muito minha (...) mamãe 
queria que os filhos fossem professores, sonho que ela já vinha 
construindo em sua vida profissional, pois já era professora 
primária e queria que seus filhos se formassem em nível superior.   
(...) é isso que a gente deseja que os nossos alunos compreendam, 
que a educação ainda é e sempre será a única estrada  para que 
pessoas como eu, que vIm  de uma infância pobre, a qual não tinha  
nenhuma perspectiva, possam  realizar um futuro profissional e 
pessoal promissor e permeado de sucesso. 

 

As várias fases vivenciadas nas escolas públicas permitem ao Professor Roberto 

uma interação com o meio social em que seus conceitos de pessoa e valores vão sendo 
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ampliados e fortalecidos. Compreendo que sua consciência subjetiva foi se consolidando na 

auto-formação e em direção à percepção reflexiva, na compreensão de si mesmo e do 

ambiente social o qual estava inserido objetiva e subjetivamente,  conforme afirma: 

 

Nós tínhamos contato com pessoas que eram influentes, tinham 
uma boa condição de vida, marcávamos para estudar e tudo mais, 
(...) Foram amigos que marcaram minha infância e adolescência e 
tiveram grandes influências na pessoa que sou hoje.(...) então. nós 
nos ajudávamos bastante, e isso, é claro, contribuiu muito em 
nossos valores de amizade companheirismo e consideramos esses 
fatores vivenciados como muito importantes. Aprendemos a 
solidariedade, a amizade e desenvolvemos a própria paciência. 

 
Comungo da visão segundo a qual a identidade é um processo de construção do 

sujeito, é construída pelos significados que são pautados em atributos sociais, culturais e 

pessoais (pautados e não reduzidos).  Identidades constituem fontes de significados para os 

próprios atores e para os atores sociais. E, no relato do professor em pauta, percebo esse 

momento sendo confirmado. Essa compreensão é defendida por Pimenta: “A identidade 

não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. Mas é um processo em 

construção do sujeito historicamente situado” (1999,p.18). De modo análogo, Dubar 

também defende o mesmo posicionamento de Pimenta: 

A identidade pessoal do sujeito que aprende não se da tal qual era 
em seu nascimento. Se constrói durante toda sua vida. Porém, não 
se reduz a uma interiorização passiva e mecânica das identidades 
herdadas, do conjunto das características relacionadas com a 
infância (...) nem dos papéis estatutários predefinidos. Ao contrário, 
se conquista, muitas vezes, contra ela, a partir dos distanciamentos 
e rupturas que não excluem as continuidades nem as heranças 
(2002, p.227). 

 

O Professor Roberto, ao começa a aumentar seu ciclo social, foi vislumbrar novos 

horizontes e perspectivas pessoais. Sua memória revela que esses momentos foram de 

grande significado, surgem novas marcas em seu processo de humanização, as quais 

contribuíram em seu progresso individual e coletivo e  da construção de sua identidade. Ele 

afirma: 
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A saída do Ensino Fundamental e o ingresso no ensino médio 
permite-nos o contato com outros princípios, outros valores, você 
cria um outro grupo de amigos. O que considero importante nesse 
momento é que você começa a conhecer realidades de várias 
pessoas, de vários bairros de Belém, você começa, também, a 
visualizar um outro horizonte, porque, até então, a minha realidade 
sempre foi da escola para casa, de casa para escola. Não a 
perspectiva de ver uma peça de teatro, ir ao cinema era muito 
raro.(...) no ensino médio essa situação já foi melhorando, você vai 
crescendo, já começa a fazer outras atividades, ajuda os colegas, dá 
uma aula particular, começa a ajudar os alunos de primeira à quarta 
série (...) você já começa a pegar em um dinheirinho de vez em 
quando(...)  
 
 

A vivência social evidenciada nas relações sociais implica na produção e na 

reprodução do Professor Roberto, e as transformações parecem ser mais nítidas para ele 

quando aponta melhorias, crescimento, possibilidades de receber pelo seu trabalho. E essas 

considerações confirmam o que afirma Dubar: “As formas identitárias são inseparáveis de 

relações sociais que são também formas de alteridade. Não tem identidade sem alteridade e 

sem relações entre mim e o outro” (2002, p.68). 

A escolha da carreira profissional do Professor Roberto foi conflituosa, pois, apesar 

de se dedicar estudando, não conseguia ser aprovado no vestibular, fez várias tentativas, 

desistiu do curso pretendido. Por insistência de sua mãe,  inscreve-se em Pedagogia e logo 

passou,  iniciando seu curso sem muitas empolgações, Como ele mesmo relata: 

A idéia era fazer medicina, também tinha um grupo de estudo, e nós 
não conseguimos a aprovação no vestibular, eu tentei umas quatro 
ou cinco vezes, e aí eu resolvi fazer pedagogia, até por conta da 
insistência da mamãe, ela sempre me falava: —“ Olha, vai ser 
pedagogo”. 

 

Esse momento evidenciado pelo Professor Roberto me fez lembrar meus alunos no 

início dos cursos de licenciaturas, pois muitos deles relatavam que não chegaram motivados 

e com vontade de ser docentes. Entendo que o sistema do vestibular é complexo, e os 

alunos, às vezes, não têm afinidade e nem noção alguma do curso escolhido, e isso é um 
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escolho muito grande para os professores que, durante o processo de formação desses 

alunos, nem sempre estão preparados para lidarem com tal problemática. Esses alunos, na 

maioria das vezes, não se questionam sobre o que significa ser professor. E, como afirmam 

Pimenta e Anastasiou, “A construção da identidade com base numa profissão inicia-se no 

processo de escolha da área” (2002, p.105). Nóvoa reforça esse pensamento afirmando que 

“A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores” (1992, p.27). 

Entendo que, por isso, a universidade precisa aproveitar os anos de curso para preparação e 

iniciação ao processo identitário e de profissionalização de seus dicentes. 

O Professor Roberto não queria ser docente, pois via na docência excesso de 

trabalho, pouca remuneração e menor prestígio social. E mesmo tendo escolhido 

Pedagogia, optou pela Gestão, pois ser diretor parecia-lhe ser melhor do que professor: 

minha mãe é professora, eu não quero ser professor, eu quero ser 
médico. (...) Por um lado, pensando lógico, e na ascensão social, eu 
daria um salto bastante grande na nossa situação, optei, então, em 
fazer pedagogia; mas, como não queria ser professor, ao escolher o 
curso de Pedagogia , não quis fazer pedagogia-magistério,  fiz 
pedagogia-administração escolar, ou seja, veio àquela compreensão 
de não estar na docência, mas estar na gestão da escola, até mesmo 
por pensar que ser diretor me daria uma maior ascensão social do 
que ser professor, queria melhores condições financeiras, e a 
docência não me proporcionaria isso. Foi pensando assim que eu 
tomei minhas decisões e  vim fazer administração escolar. 

 

O desencanto do Professor Roberto pela docência retrata a crise da profissão 

docente que gera insatisfação profissional e desmotivação pessoal. E essa idéia vem se 

arrastando ao  longo do tempo, caracterizando o que Brzezinski (2002, p.12) chama de a 

profissão docente secundarizada ou proletarizada. Nóvoa aponta que é necessário 

mudarmos a visão negativa que tem sido estereotipada sobre ser professor. “Os tempos são 

para refazer identidades. A adesão a novos valores pode facilitar a redução das margens da 

ambigüidade que afetam hoje a profissão docente” (1992, p.29). 
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Após concluir seu curso de graduação, o Professor Roberto resolveu se candidatar 

ao concurso para professor colaborador da FEP (hoje UEPA) na disciplina Recurso 

Tecnológico. Sendo aprovado, iniciou então sua caminhada de profissional docente. 

Vejamos suas afirmações a esse respeito: 

Eu terminei meu curso em 1992. Quando foi em julho de 1993 saiu o 
Edital para o concurso de professor substituto na Fundação Educacional 
do Pará (FEP), hoje Universidade do Estado do Pará (UEPA), pra 
disciplina Recurso Tecnológico da Educação, e eu fiz o processo e 
passei. De 13 concorrentes para uma vaga apenas, eu fui aprovado. E 
veja só que eu era recém graduado e haviam candidatos com pós-
graduação e especialização. 

 

Ao iniciar a carreira docente, o Professor Roberto começou a construção de sua 

identidade profissional, partindo de uma prática vivenciada em sua própria experiência, 

relata que sua primeira dificuldade com o curso e com o fazer docente foi amenizada com a 

ajuda da direção e de uma colega de disciplina: 

Dessa maneira, eu ingressei no curso de Formação de Professores 
com uma proposta inovadora, e nesse momento eu não posso negar 
o apoio incondicional que a minha colega Aldeniza Ximenes, que já 
era professora da Instituição, que foi quem me ajudou a consolidar 
o processo pedagógico do curso, o qual tinha uma proposta 
inovadora. Houve outros companheiros que me auxiliaram a 
emplementar meu trabalho, mas é incontestável que a dupla 
dinâmica Aldeniza e Roberto foi muito legal, porque foram 
profissionais competentíssimos que me ajudaram nessa minha fase 
inicial. 

 

Lembro, enquanto parceira do Professor Roberto, o quanto ele procurou vencer sua 

falta de experiência como professor. Juntos, construíamos o planejamento da disciplina, 

escolhíamos os textos, as estratégias de ensino, estudávamos cada texto, trocávamos 

experiências vivenciadas na sala de aula. Hoje, compreendo melhor esse momento de 

construção identitária profissional que juntos partilhamos. Dubar (2002, p. 113) afirma que 
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essa identidade se constrói nas relações observadas pelos atores em um sistema de ação, 

assim como também pela observação biográficas (tipos de trajetória no curso da vida e no 

trabalho). 

O Professor Roberto relata que teve muitas incertezas, mas que foram vencidas pelo 

preparo e pela ajuda de profissionais que tinham mais experiências. Percebo na construção 

da trajetória identitária do professor que suas incertezas eram superadas quando conseguia, 

com seus pares, “reelaborar os saberes” e “a construção da identidade da profissão 

docente”, estando de conformidade  com as palavras de pimenta quando diz que é essencial 

considerar a importância da criatividade na solução de cada nova situação vivenciada” 

(Pimenta, 2002, p.113-114). 

O Professor Roberto relata as dificuldades que tinha pela falta de um maior acervo 

bibliográfico e de melhores e mais amplos recurso tecnológicos. Aponta que essas 

dificuldades atrapalharam o seu fazer pedagógico, como também interferem na construção 

dos saberes de outros professores e alunos. Nóvoa, ao definir os processos necessários para 

a construção da identidade docente, aponta “o desenvolvimento institucional”- que se refere 

aos investimentos da instituição- para a consecução de seus objetivos educacionais.  

Entendo que, se as instituições almejam que professores e alunos desenvolvam sua 

construção de identidade, precisam  promover a interação entre os processos apontados por 

Nóvoa que  são “o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional e o 

desenvolvimento institucional” (1992,p.25).  

O Professor Roberto declara: “mas, o grande nó, mesmo, que a gente evidencia, é a 

incompreensão dos alunos sobre o nosso trabalho”. Nesse momento, entendo que o 
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professor vive um conflito que o faz questionar sua prática e a atuação de seus alunos. 

Pimenta e Anastasiou afirmam que “a docência universitária é profissão que tem por 

natureza constituir um processo mediador entre sujeitos essencialmente diferentes, 

professor e alunos, no confronto e na conquista do conhecimento” (2002, p.109).  

O processo de construção de identidade docente do Ensino Superior está permeado 

de “aspectos relativos aos sujeitos que estão inseridos no universo da docência, aos 

determinantes do processo educativo e a ação do docente na universidade” (Pimenta e 

Anastasiou, 2002, p.112). E, em sua narrativa, o Professor Roberto deixou bem evidente as 

dificuldades que envolvem sua ação docente, assim como destacou o quanto tem procurado 

sair dos conflitos os quais  provocam nele “crise de identidade”. Afirma que, “sente 

frustrações, mas não desiste; talvez outros docentes possam agir diferente, ele não”. Dubar 

afirma que “essas crises são identitárias porque perturbam a imagem do próprio sujeito, sua 

auto-estima, a definição que tem de si mesmo” (2002, p.192). 

Os profissionais docentes quase sempre são acompanhados de dilemas, conflitos e 

contradições. Nesse contexto, é necessário refletir-se o que deve ser mantido e o que deve 

ser mudado na ação docente, percebendo, fundamentalmente e com clareza, os fins e 

valores que dirigem os fazeres e saberes que estão sustentando a sua prática. 

Ao refletir sobre sua profissão, o Professor Roberto afirma que: “no sentido da 

docência, tenho mudado minha metodologia de trabalho, as estratégias, os critérios de 

avaliação, a relação professor-aluno”. Pimenta e Anastasiou lembram que “na construção 

da identidade da profissão docente é essencial considerar a importância da criatividade na 
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solução de cada nova situação” (2002, p.115), e essa estratégia vem sendo utilizada pelo 

Professor Roberto, permitindo-lhe inovar seus saberes e fazeres. 

Um outro momento de crise, apontado pelo professor em sua trajetória de 

construção de identidade docente, é o impacto causado pelo processo de avaliação. Nóvoa 

(1992, p.15) adverte que a identidade (de ser e de sentir-se professor) não é um dado, não é 

uma propriedade, não é um produto; identidade,  é um lugar de lutas e conflitos, é um 

espaço de construção de ser e de estar na profissão. Atente-se para a fala do próprio 

Professor Roberto a respeito de outros aspectos que envolvem seu fazer pedagógico e, por 

conseguinte, a construção de sua identidade profissional: 

Quando penso em meu fazer pedagógico, lembro de uma coisa que 
me incomoda sempre, é o processo avaliativo. Em determinados 
aspectos há essa incompreensão do aluno sobre os níveis de 
exigência que você, como docente, estabelece. Então, eu vejo que 
tem sido o grande nó o qual tenho enfrentado, porque a avaliação, 
em determinado momento, tem um caráter muito subjetivo. O olhar 
que você tem sobre o rendimento, o desenvolvimento, a 
participação do aluno nunca está condizente com o olhar que o 
aluno tem de si mesmo (...) pra tentar superar, o que eu tenho 
estabelecido é a perspectiva da auto-avaliação, e em todas as 
minhas atividades ela está sempre presente, tanto na avaliação do 
professor, como na do próprio aluno. Isso me fez crescer bastante, 
porque a partir do momento que eu possibilito ao aluno fazer a 
minha avaliação, do meu trabalho, dos meus métodos, eu tenho 
condições de, a cada semestre, rever minha prática, e isso é que é 
interessante, eu modificar as minhas atividades pedagógicas, 
minhas dinâmicas...  eu  tenho feito isso! 

 

Na narrativa do Professor Roberto sobre avaliação, em que define as dificuldades as 

quais passou enquanto pessoa e professor, percebo que ficam evidentes em sua prática as 

lutas e conflitos inerentes à ação docente, principalmente quando ele trabalha a avaliação 
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em uma perspectiva qualitativa. Quando o Professor Roberto retrata alguns aspectos de sua 

trajetória profissional, afirma: 

Ao longo de minha trajetória docente, tenho considerado o 
compromisso com o contexto educacional, com a seriedade nas 
atividades que estão sendo desenvolvidas na universidade, e sinto-
me motivado com a docência, tenho gosto pelo que eu faço. Venho 
construindo uma identidade profissional creio que significativa, a 
qual penso ser comprovada pelas atitudes dos alunos, de meus 
próprios colegas de trabalho, ou seja, me vejo como um profissional  
ético, companheiro nas horas difíceis. Os próprios alunos também 
reconhecem, apesar de não entenderem e nem compreenderem no 
início os nossos objetivos; mas, no final, eles valorizam o 
profissional que venho procurando ser. (...) Pensando em minha 
identidade pessoal e docente, me vejo como um profissional sério, 
equilibrado e, em determinados momentos, competente. Então, isso 
é muito positivo, pois sempre busco conhecimentos para melhorar a 
minha trajetória na universidade e qualificar minha atuação 
docente. 

 

Essas afirmações do Professor Roberto acerca de sua trajetória docente retratam 

questões objetivas que envolvem compromissos éticos e as quais situam-no em um 

sentimento de pertença, demonstrando, de fato, que o professor tem compromissos e 

objetivos a serem alcançados. O professor em questão também evidencia como se identifica 

atualmente com seu fazer docente, como se sente e como vem se desenvolvendo enquanto 

professor. Isso denota sua subjetividade enquanto profissional, o que me lembra Nóvoa: “o 

professor é a pessoa; e uma parte importante da pessoa é o professor” (2000, p.15), e “é 

impossível separar o eu profissional do eu pessoal” (2000, p.17). Comungo com o 

pensamento do autor, compreendendo suas afirmações a respeito de que as dimensões 

pessoal e profissional estão imbricadas. Logo, a nossa identidade enquanto pessoa 

influencia em nosso fazer docente. Fincando mais claro ainda quando o autor define o 

processo. 

O processo identitário passa pela capacidade de exercermos com 
autonomia a nossa atividade, pelo sentimento de que controlamos o 
nosso trabalho. A maneira como cada um de nós ensina está 
diretamente dependente daquilo que somos enquanto pessoa quando 
exercemos o ensino (2000, p.17). 



 

150

 

Entendo que o Professor Roberto, em sua trajetória identitária, com a autonomia que 

tem sobre esse processo de construção, visou a mais conhecimentos e queria ser mais 

enquanto professor. Para tal, investiu muinto  na edificação de seus saberes e fazeres, 

vivenciando a fase de diversificação e questionamento apontada por Huberman (2000, 

p.41), a qual já mencionei anteriormente, em que apresenta um salto qualitativo em sua 

profissionalização docente. O Professor Roberto afirma: 

Durante o exercício da docência, eu fiz a minha especialização em 
Informática Educativa, fiz também meu mestrado em Educação, e 
agora estou cursando doutorado, essa é uma característica 
importante, principalmente porque a universidade exige essa 
carreira, essa busca, além do que, a área a qual atuamos é muito 
dinâmica. 

 

Entendo que o professor tem, entre outros fazeres, o de produzir conhecimento e 

criar as condições para que este ocorra, e o investimento na pós-graduação denota 

possibilidades de crescimento na produção de conhecimento. E o professor em questão 

evidenciou essa preocupação. Essas condições interferem na construção da identidade 

profissional docente pois, tornar o docente um  profissional mais qualificado requer 

necessariamente maior empenho. 

Hall (2000) chama atenção para o caráter cultural que envolve o processo 

identitário. Afirma que nossos discursos, os quais envolvem nossa maneira de ser pensar, 

contribuem para a formação das nossas identidades. As identidades procedem de 

sedimentações das diferentes identificações ou posicionamentos que adotamos e 

procuramos vivenciar. 

Para Dubar, “As identidades profissionais são para os indivíduos formas 

socialmente reconhecidas de identificar-se mutuamente no âmbito de trabalho e de 

emprego” (2002, p.113). 
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 Compreendo que o processo de profissionalização docente envolve possibilidades 

de dar voz ao professor, em que se permita sua subjetividade ser presenciada, bem como a 

interação com os diferentes sujeitos. Assim, a relação entre os sujeitos, dentre os quais 

destaco professor, alunos e seus pares, possibilita alterações profundas nas identidades que 

estão em constante processo de construção. Note esse processo sendo evidenciado na fala 

do Professor Roberto: 

Ao pensar sobre meus pares e as contribuições que venho 
recebendo deles na minha trajetória profissional, entendo que, na 
medida do possível, existem algumas contribuições sim, visto que 
nós temos discutido vários problemas que a universidade enfrenta 
dentro do próprio Curso de Formação de Professores, assim como, 
também, no Curso de Pedagogia. Esses cursos vêm sofrendo 
reformulações curriculares ao longo do tempo, e a oportunidade 
ímpar que a universidade está dando é esse debate com vários 
profissionais de diferentes áreas atuando no mesmo curso. Então, 
essa contribuição é significativa porque você tem colegas do 
próprio departamento, de sua mesma área, pedagogos, 
representações de alunos, e isso contribui bastante, pois você vai 
buscando o que há de melhor em cada um deles. 
Também tenho aprendido muito com meus pares em meu exercício 
da docência (...) o aspecto da tolerância com as variedades de idéias 
e posições dentro da universidade é uma dessas coisas. Isso é 
fundamental, pois o aspecto positivo é você conhecer o outro, 
conhecer os seus problemas e entrar em contato com outras áreas de 
conhecimento. 

 

 

Essas formas socialmente reconhecidas de identificar-se mutuamente no âmbito do 

trabalho e do emprego evidenciadas por Dubar geram crises identitárias, fomentam 

pequenas e grandes depressões, nostalgias e frustrações. Dubar (2002, p.192) afirma que 

essas crises são identitárias, porque perturbam  a auto-estima e a definição e imagem que a 

pessoa tem de si mesma, o que se  configurar de forma mais patente na seguinte fala do 

professor: 

O aspecto negativo que eu vejo dentro da instituição, em linha 
geral, é essa característica de competição que existe entre os 
professores, há uma competitividade muito grande (...) Essa 
competição, quando é positiva, tem a característica de fazer todos 
crescerem juntos, e isso é legal. Mas, quando ela ocorre no sentido 
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de só valorizar um grupo, sempre gera grandes transtornos. Talvez 
um dos aspectos negativo da universidade seja, em alguns 
momentos, a competitividade que ela fomenta entres os professores.  
 

Enquanto seres humanos, vivemos em um determinado contexto, tanto em relação 

aos aspectos desenvolvimentistas (psicológicos) e sociológicos do ensino quanto ao 

desenvolvimento profissional. Nesse contexto, vivenciamos crises, tensões e conflitos, e há 

uma preocupação central entre as necessidades pessoais e os valores profissionais. Ao olhar 

para a pessoa em um determinado contexto, é mais fácil compreender como tais tensões e 

conflitos se manifestam e quais fatores se combinam para os origina-los. Entendo que 

somos influenciados enquanto pessoas e profissionais por uma cultura social que nos leva a 

sermos pessoas competitivas, somos influenciados por padrões convencionais de posse 

tanto de saberes quanto de bens materiais. 

O Professor Roberto, ao resgatar lembranças de sua formação inicial, apresenta em 

seu proceder algumas posturas de seus professores, os quais contribuíram para estruturação 

de sua identidade docente, faz reflexões sobre a prática de seus mestres, sobre sua própria 

prática, e conclui: 

Na minha formação inicial, no Curso de Pedagogia, alguns dos 
aspectos positivos e que considero de grande relevância tê-los 
aprendido foi o compromisso, a seriedade e a perspectiva crítica dos 
meus professores, e isso eu tento repassar para os meus alunos, para 
que eles tenham compromisso, gosto e responsabilidade com o seu 
trabalho. O aspecto negativo era que, quando eu via professores que 
não apresentavam aquelas qualidades eu dizia: — Eu não quero isso 
pra minha formação! Aí você começa perceber o que não é legal, a 
ver algumas mudanças e tirar proveito dos melhores aspectos que lá 
estão presentes. Por exemplo, nos tínhamos alguns professores que 
tinham uma competência científica fantástica, mas eram ausentes, 
muitas vezes, da sala de aula. Era legal, o professor chegava, dava 
uma aula que você ficava maravilhado, mas, depois, três, quatro 
aulas seguintes, faltavam, tornando-se muito prejudicial aos 
dicentes. De forma alguma eu quero isso para os meus alunos. 
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Na narrativa do Professor Roberto, observo a sistematização que envolve os sujeitos 

presentes no universo da docência. O professor está se expondo enquanto “pessoa e a 

pessoa do professor como profissional” e “o aluno está como sujeito do processo cognitivo” 

(Pimenta e Anastasiou, 2002, p.111). Esses interagem no processo de profissionalização e 

de construção de identidade do docente. 

Aprendemos a nos humanizarmos no convívio com a família, nas relações sociais e 

culturais. Conforme Arroyo, “Não nascemos humanos, nos fazemos, aprendemos a ser” 

(2000, p.53), o que Morin reforça da seguinte forma: “O homem é, portanto, um ser 

plenamente biológico, mas, se não dispusesse plenamente da cultura, seria um primata do 

mais baixo nível” (2000, p.52). Dubar (2002, p.151) assegura que amar e ter uma família, 

trabalhar e ter um emprego se constituem preocupações principais, senão exclusivas, de 

nossos contemporâneos.  Nas relações sociais aprendem-se alguns princípios que são 

considerados demasiado valiosos para se perderem, pois eles trazem grandes influências ao 

modo de pensar, sentir e agir dos professores ao longo do processo de ensino, 

demonstrando o que são como pessoas, os seus diferentes contextos biológicos e suas 

diversas experiências. Isso é sua história de vida e os contextos sociais em que crescem, 

aprendem e ensinam. Essa é uma relação experienciada pelo Professor Roberto: 

Eu trago alguns elementos que considero relevantes ao meu olhar 
avaliador e de meus alunos para o meu próprio cotidiano e 
atividades profissionais(...) sempre coloco isso para os meus alunos 
e vejo o seguinte aspecto: primeiro, a trajetória que eu tive, sou 
filho de um pai que tem ensino fundamental incompleto, uma mãe 
que tem um ensino médio de professora (...), uma infância pobre 
sem nenhuma perspectiva - vejam que a  educação dá  possibilidade 
de se ser um profissional  e de sucesso – mas, hoje, eu consigo pelo 
menos desenvolver as atividades que, é bem verdade, não era o meu 
sonho, no entanto, a qual eu fui construindo e  com muita seriedade 
(...) Essa perspectiva de meus pais em acreditar ser a educação a 



 

154

melhor coisa pra mim, eu a tenho em relação à minha filha que está 
hoje com cinco anos, e a idéia  de poder oportunizar a ela o que 
meus pais não puderam me dar é muito gratificante – não que eles 
tenham culpa por isso, na verdade eles deram o máximo de si e, só 
por isso já fizeram muito, pois me deram a base da minha vida tanto 
moral como educacional  Hoje, o que eu não tive, tento oportunizar 
ainda mais para a minha filha e  isso é que me motiva ao trabalho. 

 

A história do Professor Roberto retrata que a imagem a qual ele tinha da docência não 

era muito positiva frente à perspectiva de baixos salários, entre outros problemas mais. O 

professor em questão aprendeu a ter uma nova visão do que é ser professor a partir de sua 

entrada no curso de formação e, mais ainda, quando começou sua formação pedagógica a 

qual foi se constituindo num processo que envolve, ao mesmo tempo, conhecimento de 

aspectos fundamentais da teoria pedagógico-didática e o modo pessoal de ser professor.  

Ele vai construindo sua identidade profissional quando atinge os saberes necessários -  

experiência, conhecimento e saberes pedagógicos - apontados por Pimenta (1999, p. 18 a 

27). E, hoje, ser professor para ele é: 

 

Hoje quando observo minha relação com a docência vejo que cada 
vez mais ela vem sendo consolidada porque, ao longo de um tempo, 
venho tentando investir em ser um melhor professor. Essa 
preocupação iniciou a partir do momento que eu quis fazer a 
pesquisa, tanto na especialização como também no próprio 
Mestrado em Educação. Ao buscar mais conhecimentos, passei a ter 
mais elementos para avaliar minha prática (...) hoje, quando início o 
doutorado, em que eu fui recentemente aprovado,  pretendo 
investigar ainda mais a contribuição que tive da docência no âmbito 
das universidades(...). Além de atuar na graduação, tive 
oportunidade de atuar na pós-graduação e na especialização, isso 
demonstra essa necessidade de mudança, tipo “ser camaleão”. Cada 
momento é fundamental, nunca é a mesma coisa, claro que alguns 
eixos são fundamentais, e que a gente tem que os priorizar. 

 

O distanciamento do Professor Roberto diante da possibilidade de ser professor no 

futuro era demasiado largo, mas o encantamento se deu após a descoberta do prazer pelos 

saberes e fazeres que entrelaçam a ação docente. Estes se deram no espaço de formação 
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inicial e continuada, assim como também se permitiu vivenciar, com seus pares e seus 

alunos, um espaço de experiências e de inseguranças que demandaram buscas, “soluções 

emergenciais”, entre outras coisas. A identificação com a profissão surge, o encantamento 

nasce, e, hoje, sobre sua identidade profissional docente, ele relata: 

 

Enfim, hoje, quando se pensar em ser docente  é adorar o que você 
faz, gostar do que você faz, porque a sala de aula, em determinados 
momentos, traz grandes contribuições, mas, também, traz grandes 
frustrações; então, se você não gostar, não terá como funcionar essa 
química. Assim, ser docente é você adorar e se identificar com o 
que você faz, ter gosto, todo dia chegar na sala de aula, mesmo com 
os problemas que estão ocorrendo externamente, e dar uma boa aula 
(...) é necessário ter domínio do conteúdo, das ações, no entanto, se 
você não gostar, não tiver química, o aluno fica insatisfeito e seu 
trabalho não rende. 

 

Percebo que o Professor Roberto, como ser individual e social, sentiu-se engrandecido, 

revigorado, mais humanizado ao longo de sua trajetória de construção de identidade, pois, 

ao gravar sua entrevista, a satisfação em rememorar sua trajetória de vida e profissional 

estava expressava em sua fala, e em seu semblante havia a alegria de alguém que lutou, 

venceu e hoje narra sua história não mais como uma utopia desejada, mas sim como um 

sonho real de quem acreditou na possibilidade de mudança. E, enquanto profissional 

docente, investiu, também, nos três “AS” (AAA ) apontados por Nóvoa (2000, p.16), os 

quais serão melhor destacados no próximo tópico. 

 

3.2—Analisando os professores a partir dos elementos que sustentam o processo 

identitário profissional 

Entendo que os docentes entrevistados confirmam, nessa pesquisa, terem sido 

sustentados pelos três “A” do processo identitário dos professores: A, de adesão; A, de ação; 



 

156

e A, de autoconsciência. Assim como também evidenciam a mobilização dos saberes da 

docência apontados por Pimenta (1999), saberes da docência  – experiência e saberes da 

docência, o conhecimento e os saberes da docência – saberes pedagógicos. Considero que 

esses saberes, por terem sido acumulados ao longo das histórias de pessoais e profissionais 

dos entrevistados, são saberes vivenciados que lhes permitiram se verem como professores. 

No entanto, mesmo reconhecendo que os referidos saberes docentes são importantes para a 

discussão que aqui se trava, pois estão subjacentes aos AAA, não os abordo de modo 

aprofundado, mas sim de modo subentendido, a partir dos elementos AAA que são 

analisados por mim. 

Passarei a detalhar os “A” que apontam os elementos que sustentam os processos 

identitários, procurando destacá-los nas histórias dos professores. A intenção não é 

evidenciar todas as vezes que eles se apresentaram, mas, sim, enfatizar determinados 

momentos em que eles foram confirmados. Embora já tenha destacado os referidos 

elementos nas análises específicas de cada professor, nesta passagem de meu texto destaco-

os de modo mais geral, em análise grupal dos entrevistados, a fim de me permitir uma 

melhor percepção da ação identitária em construção, em que apresentam elementos comuns 

e divergentes nas conformações das identidades diante dos saberes e fazeres docentes. 

Procurarei destacar falas que apontem os elementos A, de adesão, situações que os 

professores vivenciaram enquanto pessoa e profissionais e nas quais se demonstraram 

aderindo a princípios e valores ou adotaram projetos de mudanças à sua ação docente. Vale 

ressaltar que, a partir das falas registradas, pude constatar que a adesão referida nem 

sempre se dá no sentido tradicional/transformador, como inicialmente imaginei que ocorria, 

mas, também, no sentido contrário, transformador/tradicional, como se notou no caso do 
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Professou Rui, que, a princípio, se reconhecia mais liberal em relação ao contato com os 

discentes, entretanto, após a experiência da Especialização e do decorrente contato com 

professores de uma instituição de reconhecida tradição acadêmica, passou a assumir uma 

postura mais “tradicional” no trato com os alunos e às questões acadêmicas de um modo 

geral. Os professores, de maneira bem pessoal, fizeram suas adesões ao seus fazeres e em 

relação à princípios e valores que os nortearam. Vejamos como os “AS”se apresentaram na 

prática de cada professor: 

Num sentido mais diverso, os elementos de “A”, adesão, aparecem na construção de 

identidade profissional do Professor Rui Barbosa, quando de sua fala: 

• “(...) a minha mãe, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que só tinha o curso 

primário, mas que me ensinou os valores morais (...)”.  Esses valores foram 

aderidos pelo Rui ao longo de sua trajetória; 

• “Antes de eu ir pra São Paulo, eu era um pouco mais liberal [...] eu comecei a 

ver os professores lá em São Paulo, então eu via aquele modo formal, aí eu 

mudei um pouco, eu me tornei menos liberal (...)”. Aqui, Rui aderiu à postura 

de seus ex-professores, conforme já exposto anteriormente; 

• “Ele [o Professor Cunduru], tinha uma capacidade excelente, uma didática 

excelente, aí fiquei admirador dele, eu gostei daquela postura dele, e quis 

incorporar (...)”. Adere a uma postura que ele considerou positiva em seu ex-

professor, no que o verbo “incorporar” deixa patente; 
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Os elementos de “A”, Adesão, na construção da identidade profissional da 

Professora Nilda:  

• “Optamos por uma proposta piagetiana de trabalho (...)”. A professora aderiu 

a uma metodologia de trabalho, toma uma posição sobre a quais princípios vão 

demarcar seu fazer docente; 

•  “(...) fui construindo minha prática pedagógica longe da autoridade por temer o 

autoritarismo (...)”. Quando a professora iniciou sua docência sofre um certo 

conflito de identidade, não queria ser autoritária como foram com ela, aderiu a 

uma prática pedagógica distante da autoridade, mas entendo que ainda não 

estava clara naquele momento para ela a diferença entre autoridade e 

autoritarismo.  

• “(...) estar na sala de aula é muito saudável, é o momento do aprender e trocar 

com eles (...)”. Aderiu à ação pedagógica em sala de aula como lugar de troca 

entre professor e aluno, considera já haver adquirido um certo amadurecimento 

em sua concepção de construção de saberes.  

 

Quanto à Professora Luzenilda, os elementos de “A”, adesão, estão presentes nas 

seguintes passagens de seu relato: 

• “Sempre procurei me espelhar em professores que davam bom exemplo e 

tiveram participação positiva na minha formação (...)”. A professora faz uma 

análise das posturas dos professores de sua formação inicial e decide  aderir 

Apenas às  posturas dos que tiveram uma contribuição positiva em sua 

formação; 
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• “(...) mas, a disciplina do meu pai foi muito importante na minha formação 

e isso é importante na educação, apesar de hoje em dia estar um pouco 

esquecido, mas deve ser repensado, porque faz parte, seja com relação ao 

cumprimento de horários, seja no cumprir as obrigações e ordens, esses 

princípios me foram passados na adolescência, honestidade, integridade e 

responsabilidade(...)”. Aqui, ela deixa evidente em sua história uma adesão a 

princípios herdados de sua educação paterna e os quais refletem em sua ação 

pedagógica; 

 

Os elementos de “A”, adesão, são revelados nas seguintes passagens do relato do 

Professor Roberto: 

• “(...) princípios, honestidade, honra, valores como ser fiel aos princípios que 

nosso pai e nossa mãe nos deram é que estabelecem essa dimensão de caráter 

dentro de casa, na escola e em qualquer lugar (...)”. Aqui, há a nítida adesão a 

“princípios” preconizados no núcleo familiar do professor e que constituíram 

parte da bagagem de sua identidade profissional, pois não são poucas as 

passagens em que ele destaca sua ética em relação a determinados fatos, como, 

por exemplo, no que diz respeito à sua relação com seus pares e seus os alunos: 

• “(...) eu não desisto dos meus princípios (...) assim como, claro, eu tive bons 

professores na minha formação (...) que nos deram alguns exemplos, acho que 

isso é a marca que você traz, os exemplos que e os bons professores nos dão, 

você ter compromisso com o seu trabalho, ser ético ser profissional, levar o aluno 
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a pensar, refletir, ou seja, ter um significado sobre o que ele está desenvolvendo, 

às vezes até com um pouco de rigor, rigidez cientifica, a qual é inerente ao 

trabalho na universidade (...) ”. Aqui, o professor adere a posições em seu fazer, 

a princípios de seus professores, a conhecimentos buscados, adota projetos e 

investe em seus alunos, em uma nítida acentuação dos aspectos comentados no 

tópico anterior. 

 

Após a análise dos elementos que envolvem de “A”, Adesão, procurei garimpar os 

elementos de “ A”, Ação, percebi que eles se fazem também presentes nas histórias dos 

professores enfocados, em que cada um apontou sua escolha pessoal de ação em suas 

práticas, assim como delinearam como se viram e vêem enquanto sujeitos pessoal e 

profissional, como escolheram as técnicas que utilizaram e a maneira de utilizá-las em seus 

fazeres docentes, e apontaram questões que me permitiram perceber que eles refletiram e 

avaliaram seus trabalhos enquanto profissionais docentes do Ensino Superior. 

 Os elementos que envolvem o “A”, Ação, na construção da identidade do Professor 

Rui Barbosa se mostram nas seguintes passagens: 

• “Sempre me considerei um professor tradicional [...], sabe, eu gostava de dar a 

minha aula, eu não tinha conversa informal com os alunos, só raramente; não 

fazia questão de presença, não dava falta pra ninguém, o pessoal que queria ir 

ia, quando tinha que fazer a prova, tinha que fazer a prova isoladamente, fazer a 

prova sozinho, mas eu não interferia (...)”. Na presente fala, o professor 

evidencia uma maneira de conduzir seu fazer docente, sua ação pedagógica, e 

deixa entrever uma contradição a qual aponta para um outro aspecto de sua 
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identidade: mesmo se considerando “tradicional”, não deixa que esse aspecto 

ofusque sua dimensão humana, o que está demarcado no fato de compreender a 

ausência de seus estudantes, chegando ao ponto de, sequer, efetuar as 

chamadas, para não prejudicar os alunos “faltosos”, pois reconhece o tremendo 

esforço que parte considerável dos alunos, especialmente do noturno, 

despendem para conciliar trabalho e estudo, o que nem sempre é conseguido, 

seja por questões financeiras, seja por limitação físicas decorrentes, 

principalmente, do cansaço; 

• “(...) o meu investimento foi na educação, eu comprava livros(...)”. Tal fala 

deixa explícita a aplicação de recursos financeiros para a permanente melhoria 

da atuação do professor na sua prática docente diária. 

 Os elementos de “A”, Ação,  na construção de identidade profissional da Professora 

Nilda: 

• “Para organizar a troca sujeito-objeto utilizo várias estratégias (...)”. A 

professora vem se preocupando em experimentar mudanças em sua ação 

didática em sala de aula, sempre em busca de alcançar a melhor maneira de 

motivar seus alunos para a construção de conhecimentos, visando a um maior 

sucesso em suas prática pedagógica. 

• “Estou sempre fazendo esta articulação, não sei se é como eles gostariam 

(...)”. Em busca de mudanças, faz inovações em sua ação, procura articular 

teoria e prática, tentando achar a melhor metodologia. 

Os elementos de “A”, Ação, na construção de identidade profissional da Professora 

Luzenilda são demarcados nos seguintes tópicos: 
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• “Aqui, hoje em dia, trabalho com esse método no ensino da informática, na 

educação com base na pesquisa por projetos (...)”. Nota-se a modificação na 

ação da professora no tocante à sua proposta de estratégia para que seus alunos 

tenham um maior aproveitamento nas atividades apontadas no plano da 

matemática, elaborando, para tanto, projetos que lançam mão da informática 

como ferramenta; 

• “Construí minha identidade profissional com muita vivência, muita 

dificuldade, muita prática, muitos livros, pesquisas, leituras e muitas lições 

aprendidas que, ao longo da minha vida, me serviram muito(...)”.  Entendo que 

essa construção perpassa pela escolha da maneira de agir, deixando patente o 

acúmulo de ações diversas, o que expõe de modo mais crucial que, ao 

professor, cabe um investimento sempre intenso para que o retorno seja à 

altura; 

Os elementos de “A”,  Ação, no tocante ao Professor Roberto são expostos nas 

passagens que se seguem: 

• “(...) o que eu tenho estabelecido é a perspectiva da auto-avaliação(...)”. Essa 

adesão expõe a superação de um conflito, no caso, a avaliação, ou pelo menos a 

partilha das responsabilidades; 

• “No sentido da docência, tenho mudado minha metodologia de trabalho, as 

estratégias, os critérios de avaliação, a relação professor-aluno(...)”. Nesse 

tópico encontra-se a ênfase do anterior, em um ampliação dos tópicos a que o 
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professor aderiu, com destaque especial para os aspectos pertinentes a 

procedimentos metodológicos e a relação entre os sujeitos da educação; 

• “(...) ao buscar mais conhecimentos, passei a ter mais elementos para avaliar 

minha prática(...) ” Essa é uma decisão pessoal e profissional a quali visa 

melhorar a prática, em contrapartida à proposição de auto-avaliação por parte 

do aluno, já que, aqui, é o próprio professor que realiza sua avaliação, seja a 

partir de seus atos, seja a partir do retorno que o alunado lhe proporciona. 

Após observar os elementos que envolvem “A”, de adesão e “A”, de Ação, passo 

observar os elementos que envolvem o “A”, de autoconsciência. Eles também se fizeram 

presentes em suas construções de identidade, considerando que houve reflexão sobre seus 

fazeres, precisaram tomar decisões em suas práticas no que optaram ou não por mudanças e 

inovações pedagógicas, ou seja, foi preciso refletir para tomarem suas decisões, as quais 

eram pessoais, quando diziam respeito a aspectos pessoais dos professores, e coletivas, 

quando as mudanças foram efetuadas após as reflexões com seus pares ou seus alunos. 

Eis os elementos de “A”, autoconsciência, na construção da identidade profissional 

do Professor Rui: 

• “(...) eu fui um dos professores que nunca tive uma falta (...)”. Para nunca ter 

faltado, suponho que refletiu a respeito dos prejuízos que a sua ausência traria 

aos seus alunos e à sua ação docente, houve, portanto, uma autoconsciência; 

• “(...) depois dos trinta [anos de serviço] a pessoa já fica um pouco acomodada, a 

pessoa já trabalhou muito (...)”. Teve uma autoconsciência de que, após tantos 

anos de serviço, seu desempenho não é mais o mesmo do início de carreira; 
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• “(...) eu era um pouco mais liberal (...)”. Esse também é um processo de 

autoconsciência. 

Os elementos de “A”,autoconsciência, na construção de identidade profissional da 

Professora Nilda são os seguintes: 

 

• “Preciso abandonar a concepção de que é o professor que ensina, e me voltar 

para a concepção de que é o aluno o seu próprio arquiteto (...)”. A professora, 

para chegar a essa decisão de mudança, passou por um repensar sobre seus 

fazeres. A mudança começou em sua maneira de perceber o ensino, se auto 

conscientiza. 

• “Esse descobrir, construir conhecimento pelo próprio aluno me coloca um 

dilema (...)”. Aqui, demonstra suas inquietações, medos, inseguranças com a 

perspectiva de mudança. Tem consciência de seus temores. 

• “Vislumbro que o conhecimento não se dá linearmente, leva tempo para que 

esse sujeito do conhecimento retome situações, idéias, incorpore conceitos, 

acolha conteúdos (...)”. Apartir de sua vivência cultural, histórica e profissional, 

tece considerações sobre o conhecimento e a relação do aluno com a busca do 

daquele. Existe, da parte da professora, uma consciência das inter-relações que 

permeiam esse processo.  

• “O trabalho do professor em sala de aula será de qualidade se pudermos unir a 

vivência com a base conceitual, unindo prática e teoria (...)”. Para chegar a essa 

percepção, passou pela reflexão do que seja o papel docente. 

Os elementos de “A”, autoconsciência, na construção de identidade profissional do 

Professora Luzenilda são os seguintes: 
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• “Hoje vejo um significado diferente entre a profissional que sou e aquela que 

começou aos 16 anos (...)”.  Autoconsciência a partir da reflexão de sua prática, 

de seus pares e da relação com seus alunos; 

• “Olhando pra trás, após tudo isso, chego à conclusão que a minha escolha 

profissional foi imposta pela minha realidade da época (...)”. Chega a se 

conscientizar disso ao refletir sobre sua história. 

Quanto ao Professor Roberto, são estas as passagens em que se deflagram os 

elementos de “A”, autoconsciência: 

• “Hoje, quando observo minha relação com a docência, vejo que cada vez mais 

ela vem sendo consolidada, porque ao longo de um tempo venho tentando 

investir em ser um melhor professor (...)”.  É nítida a consciência de valor 

decorrente do constante investimento do professor ao longo de sua carreira; 

Entendo que os elementos adesão, ação e autoconsciência são edificados 

conjuntamente, sendo, portanto, necessário, segundo Nóvoa, Pimenta e Anastasiou, que 

eles sejam evidenciados desde a formação inicial e na reconstrução de uma identidade 

docente no Ensino Superior. Na averiguação de tal associação, entre os elementos referidos, 

é de suma importância a exposição dos pontos de vista dos próprios professores, os quais 

são os agentes principais do que se está averiguando na presente pesquisa. Esse processo de 

exposição de história de vida se mostra eficaz como instrumento de reflexão, tanto para os 

professores quanto para os pesquisadores, pois deixa nítida a importância das diversas 

relações humanas que se desenvolvem nas diversas esferas da vida dos professores, seja 

com relação à sua família, seja no contato com seus pares e seus alunos. 
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3.2.1—Analisando pontos singulares e contrapontos que permearam o processo de 

construção de identidade pessoal e profissional docente dos entrevistados. 

A minha intenção nesse sub-item é evidenciar fatos revelados nas histórias de vidas 

os quais considerei relevante na construção das identidades dos docentes. 

Assim, uma primeira forma viável de se agrupar os professores para uma análise em 

conjunto é utilizando-se o gênero como critério. Nesse sentido, teríamos dois grupos, um 

para as mulheres e outro para os homens. Porém, contrariando a gentileza em relação às 

mulheres, o primeiro confronto se dá entre os professores Rui e Roberto, dado o fato de Rui 

possuir o maior tempo de atividade na docência superior. Após, expõe-se o contraponto 

entre as professoras Nilda e Luzenilda. 

Então, o ponto inicial a se demarcar é que os dois professores tomaram contato com 

as “primeiras letras” em casa, no convívio familiar, especialmente devido à atuação 

materna. Posteriormente, ingressaram na escola pública, do ensino básico até o superior – 

coincidentemente, estudaram, com a distância de décadas, o que hoje chamamos de Ensino 

Médio no Colégio Estadual Paes de Carvalho, uma das instituições de ensino mais 

tradicionais e respeitadas de Belém. No tocante a valores evidenciados em suas falas, como 

ética, moralidade e compromissos, de um modo geral, foram aspectos apontados como 

sendo frutos da construção de suas identidades pessoais desde a infância, valores esses que 

os acompanham até o presente momento e dos quais não abrem mão. Mesmo com o 

irrestrito apoio familiar, em ambos os casos, um tópico é digno de registro: mesmo sendo 
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de uma geração bem anterior à do Professor Roberto, Rui declara que jamais “apanhou” 

dos pais, ao passo que o outro afirma ter sofrido, por diversas vezes, agressões paternas, 

porém não se mostrando rancoroso e até admitindo que, às vezes, quando criança, se 

excedia a ponto de merecer os castigos que lhe eram impetrados. Tal distinção, acredito, 

não pode ser atribuída a difereças sócio-econômicas, porém, há indicações nas falas dos 

entrevistados, que mostram o status de Rui no núcleo familiar, pois, sendo um dos filhos 

mais novos, era bastante protegido pelas irmãs mais velhas, o que não ocorre no caso de 

Roberto, já que era o primogênito. 

Os dois professores, ao se referirem à sua juventude, se posicionaram de modo 

semelhante, mas, Rui, mostrou-se mais comedido, assegurando que foi desportista até os 

trinta e cinco anos, atuando na FEIJ, tendo citado, superficialmente, de um grupo de 

estudos do qual fazia parte. Da mesma forma, Roberto ilustrou a sua narrativa com 

passagens que explicitam um considerável círculo de amizades, inclusive participando de 

grupo de estudos à moda daquele freqüentado por Rui. 

Antes de optarem pela carreira docente, ambos tiveram atividades em outras áreas. 

Rui foi bancário, e Roberto, agente administrativo num órgão público responsável por 

controlar as questões pertinentes ao trânsito da região metropolitana de Belém. Após essas 

primeiras experiências profissionais, voltaram-se para a formação inicial. Rui optou pela 

licenciatura em matemática por opção própria, por “vocação”, para utilizar a palavra 

empregada por ele próprio; ao passo que, Roberto, decidiu cursar pedagogia, não por que 

fosse de sua predileção, mas, sim, devido à insistência de sua mãe. O que ele queria fazer 

de fato era medicina, porém, as circunstâncias o conduziram à docência: a insistência da 

mãe e as tentativas infrutíferas de passar no vestibular para medicina. 
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Um outro fato digno de demarcação, é que o Professor Rui, antes de lecionar no 

Ensino Superior, ministrou aulas no Ensino Médio; enquanto Roberto atuou diretamente no 

superior, e os dois se declararam inspirados em alguns de seus mestres, o que deixa patente 

o quanto é importante que nós, professores, desenvolvamos um trabalho a contento, pois 

acabamos interferindo na formação da identidade de nossos estudantes, assim como nossos 

professores contribuíram para a formação da nossa – movimento cíclico ad infinitum. 

Quanto ao reconhecimento social e econômico, os dois denunciaram a situação 

geral de descaso quanto à atividade docente. Rui o fez de modo mais sutil, peculiar à sua 

identidade pessoal, e Roberto o fez de modo mais acintoso, destacando não só a 

desvalorizando em relação aos salários, mas também às condições de trabalho 

proporcionadas pela instituição, que não disponibiliza recursos elementares para o 

desenvolvimento de uma prática docente pelo menos satisfatória, ficando a cargo dos 

professores a superação de todos esses obstáculos. 

No intuito de superar tais dificuldades, os professores se voltaram para a prática da 

pesquisa com seus alunos, bem como despenderam um certo investimento pessoal na sua 

melhor formação docente: Rui fez a Especialização em São Paulo, fato que modificou suas 

práticas em classe; já  Roberto, fez a Especialização e o Mestrado em Belém mesmo. 

De um modo geral, os professores reconhecem que, mesmo diante das inúmeras 

dificuldades inerentes à profissão docente, ascenderam socialmente, pois são reconhecidos 

enquanto profissionais do Ensino Superior. 

No mais, aspectos outros já foram demarcados no decorrer das análises individuais, 

de modo que passo ao confronto entre as professoras. 
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As duas professoras são originárias do interior do Estado do Pará, onde tiveram, 

segundo elas, uma infância feliz. Nilda é de Óbidos, e Luzenilda é natural de Alenquer, e 

ambas tiveram que se deslocar jovens demais para a cidade de Santarém e, posteriormente, 

para Belém, a fim de darem continuidade aos seus estudos. Ambas tiveram a experiência de 

estudar em colégios religiosos, onde se depararam com um regime repressor, tal como o era 

aquele que vivenciavam em suas residências. Tal tratamento repercutiu não somente em 

suas identidades pessoais como também em suas identidades profissionais, conforme ficou 

demarcado no decorrer das análises individuais. 

Quanto ao plano propriamente profissional, vale ressaltar que começaram a atuar 

ainda muito cedo, Nilda com 14 anos, e Luzenilda com 16; a primeira, devido a um convite 

que foi aceito por causa de sua predisposição a ser professora; e a outra, devido a 

necessidades econômicas, pois ocorreu uma quebra nos padrões econômicos de sua família, 

o que lhe impulsionou à prática docente. 

Diante desse início de carreira sem grandes recursos em termos metodológicos, as 

professores reconheceram que tiveram complicações, não só no nível primário, como, 

posteriormente, nos demais. Para superá-las, apontaram a importância da contribuição de 

seus pares e de seus alunos também, isso em todos os níveis de ensino. 

Em busca de um ensino mais eficaz, elas se voltaram para o uso da pesquisa como 

ferramenta de estímulo ao aprimoramento da formação dos futuros professores, o que lhes 

permitiu afirmar categoricamente que contribuíram e continuam a contribuir para a 

formação da identidade profissional de seus alunos. 
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À semelhança dos professores anteriormente abordados, elas também indicam a 

importância de valores adquiridos durante a infância, como pontualidade, honestidade, 

responsabilidade, ética, para a formação de suas identidades pessoais e profissionais, 

porém, também declaram que sentem que tais valores estão ausentes em parte do alunado 

de hoje. 

No tocante a investimentos pessoais para uma melhor formação profissional, Nilda 

cursou o mestrado e o doutorado, e Luzenilda fez especialização e mestrado. Assim, 

construíram suas identidades profissionais docentes ao longo de um processo árduo, de 

busca constante e formação continuada, o qual lhes permitiu reconhecer que, em uma 

comparação entre as distintas fases de sua formação e, por conseguinte, da constituição de 

suas identidades profissionais, evoluíram bastante. 

Após a exposição dos confrontos e a partir dos gêneros em comum, para finalizar, 

teço um breve apanhado envolvendo os quatro professores, porém somente em relação a 

aspectos que julgo mais significativos. 

Quanto ao início de suas carreiras na docência superior, todos os professores 

reconheceram que passaram por momentos de insegurança no que diz respeito às 

estratégias adotadas no decorrer de suas aulas. 

Um ponto de distinção, que pode ser demarcatório das diferenças pertinentes à 

categoria gênero, é que as professoras começaram muito cedo suas práticas docentes, 

passando por todos os níveis de ensino, ao passo que os professores não viveram tal 

experiência, pois o Roberto foi atuar diretamente no Ensino Superior, e, o Rui, antes de dar 

aulas na universidade, lecionava no Ensino Médio. O fato de as professoras terem 
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começado a trabalhar prematuramente na docência deixa patente a visão estereotipada 

acerca da figura feminina enquanto professora das primeiras séries, como se fosse uma 

substituta para suprir as lacunas deixadas pela ausência da mãe nesse deslocamento para a 

escola. Os quatro entrevistados quando se reportaram ao seus professores do primário o 

fizeram com um certo apreço,  quase sempre lembraram nomes trejeitos de seus 

professores, as lembranças positivas demarcam um certo respeito a identidade docente. O 

mesmo aconteceu em relação a professores do ensino superior que foram tidos como gurus, 

espelhos, no tocante as suas práticas pedagógicas.  

3.3 - Um repensar sobre a identidade profissional dos professores  

Os argumentos anteriormente expostos ilustram bem os pontos de contato e de 

diferenciação entre os(as) professores(as) enfocados na presente pesquisa. 

 Entretanto, retomarei algumas questões que já foram de alguma maneira abordada, 

porém, de forma mais específica tento trazer pontos que ficaram patentes nas histórias dos 

professores (as) quanto a questão de como construíram suas identidades, justamente com a 

intenção de deixar mais evidente a configuração da identidade docente dos pesquisados. 

Assim sendo, retomo suas falas para arrematar a questão. 

 Quanto a isso, o Professor Rui, ao se recordar do como se decidiu pela docência, 

anunciou ser vocacionado, acreditava que ser professor era algo que já estava entranhado 

em suas veias, queria sê-lo mesmo.  

Quanto ao aspecto econômico, tinha ciência do desprestígio social e econômico 

intrínseco a essa profissão. A partir dessa percepção inicial, a formação de sua identidade 

profissional sofreu interferências outras, especialmente no contato com seus pares, 
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principalmente no processo de interiorização, em que se aproximou mais, não só de seus 

colegas, como também de seus alunos; declara ter conhecido novas pessoas e novos valores 

culturais.  

No início de sua carreira, via o professor como se fosse um rei, alguém muito 

importante para a vida de uma escola, percebia os alunos como súditos que estavam 

dispostos a obedecer à autoridade do soberano. A visão que  Rui trazia consigo e que 

fundamentava sua identidade docente inicial foi alicerçada em toda uma trajetória cultural 

enquanto pessoa e profissional, o que me fez lembrar Nóvoa: “a maneira que cada um 

ensina depende da imagem que temos da profissão” (1997, p.36). Entendo que essa era uma 

visão estereotipada que o Rui trazia quanto ao que era ser docente. Porém, quando assumiu 

uma relação com o real, o cotidiano, sua maneira de perceber a docência passou por um 

certo  amadurecimento, pois, ao pensar o que fosse a docência superior, afirma ser este 

papel de grande responsabilidade, em que somos agentes multiplicadores de saberes e 

construtores de elos entre professores e alunos, em um eterno repasse de conhecimentos. 

Continuando a falar sobre identidade docente, afirmou que, para ser docente, se faz 

necessário saber manter as inter-relações com a sociedade, fora de seu ambiente de 

trabalho, com sua família, tratando todos com dignidade e respeito. Considera a docência 

algo interessante e de grande responsabilidade, pois o professor forma muitos outros 

profissionais, entretanto, deixou no ar um certo desencanto por sua identidade profissional 

não ter o valor merecido. 

Quanto aos aspectos sociais e culturais, o Rui sentiu o respeito e a admiração de 

seus alunos e de alguns colegas fora de seu ambiente de trabalho, o que lhe permitiu 

declarar que existem os que valorizam os mestres, principalmente os de nível superior.  
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A identidade do professor Rui revelou- se permeada de fatores que me permitiram 

percebê-lo humanizado. 

A postura do Professor Rui em relação a sua prática docente demonstrou ser 

tradicional, principalmente em questões metodológicas e éticas, ao mesmo tempo que sua 

identidade revelou uma certa abertura política com seus alunos e colegas, especialmente se 

considerarmos o tradicionalismo histórico que ele vivenciou.   

O sentimento face a sua identidade docente ao longo de toda sua trajetória histórica 

é de professor apaixonado pela docência, que se deleitou em seus muitos livros e o qual 

investiu maior parte de seu tempo buscando condições de exercer a docência com 

capacidade. 

O Professor Rui só não é mais completo com o exercício da docência pelo fato de 

não ter percebido mudanças na valorização dos profissionais docentes. 

 A modificação do ponto de vista do Professor Rui, bem como outros aspectos 

demarcados no decorrer de seu depoimento, deixa entrever uma certa “crise de identidade”, 

no caso aqui profissional, para fazer referência ao que apontam Hall: “dentro de nós há 

identidades contraditórias” (2000, p.13) e Dubar :“essas crises são identitárias porque 

perturbam a imagem de si (2002, p.192). Assim, o professor quer defender seu trabalho, 

acredita nele, no potencial que envolve a docência, mas entra em crise ao esbarrar no 

econômico, no social, que quase sempre não permitem aos docentes serem tão felizes com 

suas escolhas profissionais. Por isso, entendo quando ele defende que para assumir uma 

identidade docente significativa é necessário se ter o que ele chama de “vocação”, 

subentendida no sentido de prazer, querer ser, gostar do que se faz. Mesmo reconhecendo 

que  professor ganha pouco, demarca o quanto o docente do Ensino Superior possui um 

reconhecimento melhor, se comparado com o profissional dos demais nível; porém, destaco 
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novamente, que ele lamenta o fato de tal “reconhecimento” não se refletir num retorno 

econômico mais consistente. Afirma Dubar (2002, p.142) “o conflito dos trabalhadores dos 

serviços públicos trata-se, antes de tudo, de defender uma identidade estatutária contra um 

Estado-patrão que os questiona, material e simbolicamente”. Penso ser essa a dificuldade 

do Professor que quer defender sua profissão, quer demarcar sua importância, mas  não 

pode negar saber que o Estado, e parte da sociedade, não a reconhecem nem a valorizam.   

De um modo geral, a partir das palavras do próprio entrevistado, a identidade 

profissional docente se dá na relação com os componentes sociais, institucionais, 

familiares, com os quais se deve manter uma postura de dignidade e respeito. 

Quanto à Professora Nilda, ao retratar sobre sua identidade docente, revelou que 

optou pela docência pelo prazer e satisfação ao vislumbrar a importância da educação, 

considerando-a como saudável, e reconhecendo que ser docente envolve ganhos e perdas, o 

que define como parte da história humana; vê a identidade profissional docente como um 

momento de trocas, a qual é muito forte em sua identidade pessoal. Revela ter começado 

aprender o valor da troca na adolescência quando observava as trocas que ocorriam na 

natureza. Nos fez perceber que sua identidade teve seus momentos de crises, e que sua luta 

para ser um melhor profissional precisou romper com velhos costumes, lembrado-me 

Dubar, quando menciona que “o sujeito em crises é também um sujeito social” (2002, 

p.197). Esse sujeito está em crise, em busca de encontrar referências e uma nova percepção 

de si mesmo e dos outros no mundo. É assim que percebo esse momento descrito na 

história da professora. Vai à  busca de mudar sua concepção de ensino, pois, até então, 

tinha uma visão de que era detentora do saber, sendo tal visão similar a visão de rei a qual 

pó professor Ruy possuía no passado.  
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A Professora Nilda começou a querer que seus  alunos passassem a ser arquitetos de 

seus próprio saberes e ela, enquanto professora, seria facilitadora desse processo. Buscou a 

melhora de seu fazer docente, procurou mudar sua prática através de novas metodologias e  

mudanças de postura. O que me lembrou Pimenta e Anastasiou quando dizem “Na 

construção da identidade docente busca-se reelaborar os saberes inicialmente tomados 

como verdades, em confronto com as práticas cotidianas”(2002, p.113). Entendo que a 

professora, ao deparar-se com a realidade, sentiu a necessidade de rever seu fazer docente, 

de fazer interação entre teoria e prática, o que lhe permitiu passar por muitos desafios em 

seu novo fazer. Demonstrou aprendizados ricos extraídos de suas investidas profissionais. 

Tal qual o Professor Rui, passou a ver a docência como agente de formação  e algo muito 

importante para a sociedade, apontando, também, frustrações com os baixos salários. Sabe 

através de sua pesquisa sobre a “síndrome de Burnout” que um dos motivos dessa síndrome 

é a insatisfação profissional dos professores e que esse é um quadro que atinge muito a vida 

pessoal dos docentes, principalmente os de níveis de Ensino Fundamental e Médio. Porém, 

aponta que a docência deve ser exercida com critérios.  

Ao explicitar mais sobre sua identidade profissional, identifica-a como sua segunda 

capa  a qual é histórica e cultural, esta relacionada com o trabalho que desenvolve, com as 

coisas que acredita, com os autores que abraça como gurus, com o que passa e recebe de 

seus alunos. Entendo que nesse pensar da professora Nilda estão envolvidos os saberes da 

experiências apontados Por Tardif (2002, p.39 ) e Pimenta (1999, p. 20), onde os 

professores, no exercício de suas funções e na prática de suas profissão, desenvolvem 

saberes específicos, os quais são pautado em seus cotidianos, “esses saberes brotam da 

experiência e são por ela validados”, pois é quando exercitamos  no dia- a -dia o sentir-se 

professor, ao vivenciarmos situações concretas as quais exigem decisão, às vezes 
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improvisação, habilidade pessoal em nosso fazer docente. Percebe a docência como uma 

eterna troca, o que me lembrou o “elo” apontado pelo Professor Rui. Assim, Nóvoa, ao 

definir questões sobre produzir a vida do professor e produzir a profissão docente, afirma: 

“a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaço de formação mútua (...), 

os professores tem de se assumir como produtores de sua profissão” (19995, p.28). A 

professora Nilda vivenciou momentos de desafios no espaço de formação docente e 

compreendeu que não se pode formar sem mudanças e investimentos na mobilização dos 

saberes. Conclui que “a docência deixa determinadas marcas, as quais, pra mim, são a sua 

identidade”. 

 
 Quanto a Professora Luzenilda, sua relação com a docência nasce de uma 

influência de sua mãe diante da oportunidade de emprego, ou seja, sua realidade econômica 

foi a maior influenciadora. Apesar de não ser motivada, a princípio, pela docência, escolhe 

seu curso de formação inicial em Licenciatura em matemática. Descreve que na 

universidade começou a estabelecer diferenças nas identidades reveladas por seus 

professores. Entendo que já trazia, enquanto aluna, experiências e referência de outros 

professores. No Segundo Grau teve “um professor que mostrava a matemática de uma 

forma interessante”. Considera uma imagem de identidade docente positiva quando 

consegue compreender o que esta sendo ensinado. A possibilidade de um aprendizado 

menos complexo lhe encantou. O que me lembrou Dubar “para realizar a construção 

biográfica de uma identidade profissional e, portanto social, os indivíduos devem entrar em 

relação de trabalho” (1997, p.115).  

 A professora Luzenilda, enquanto aluna, estava observando a relação de 

trabalho de seu professor o que lhe permitiu a possibilidades de identificação, de 
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representação da imagem que queria para si, para sua prática docente. Assim também, nesse 

mesmo espaço, retira referências de práticas docentes negativas, “professores muito 

formais, muito fechados, os quais primavam por mostrar a matemática de uma forma super 

difícil”. Considera esse  fatores como sendo os principais para que, dos 32 alunos que 

cursavam Licenciatura em Matemática, só 12 chegassem ao final do curso. Essa foi uma 

lembrança de desencanto em relação à prática docente, que muito marcou sua identidade 

pessoal e sua construção de identidade profissional.  

A professora foi construindo sua identidade docente a partir de muitos estudos, 

muitas pesquisas, em trocas com seus pares e alunos. Quando se sentiu mais segura em seu 

fazer na relação professor- aluno declara: “Hoje em dia, sinto que me especializei como 

pedagoga”, “É que me sinto exclusivamente pedagoga”. Percebo na afirmação da 

Professora Luzenilda  que ela sente sua relação com a docência mais humana, lembrando-

me  Souza “A pedagogia é a teoria do conflitivo, da ação educativa, propõe impedir que os 

seres humanos se submetam a idéias e formas de condutas impostas pelas relações sociais 

predominantes (...) que ajude na humanização dos seres humanos” (2004, p.57). 

Declara ter ciência que sua identidade profissional influência seus alunos, pois o 

aluno esta se descobrindo enquanto futuro professor e tem por referencia, como ela teve, a 

imagem de seus professores. Assim, a professora Luzenilda ilustra “na medida que eles se 

espelham no estilo” sabe que sua imagem docente serve de reflexo a seus alunos. 

Sente sua identidade profissional mais segura e completa que sua identidade 

pessoal, define também a consciência que sempre terá muito a  apreender, pois ainda tem 

inquietações, inseguranças, continuará na luta docente, em conformidade com  Nóvoa “ A 

formação deve ser encarada como um processo permanente” (1995, p.29). 
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A Professora Luzenilda conclue que ser docente “é ser um profissional consciente 

de que se está trabalhando na formação de consciências, e procuro respeitar meus discentes 

e repassar o máximo do que eu aprendi para elas”. Define que, no exercício da docência, 

construiu afinidade com sua profissão, sentindo-se hoje realizada com sua identidade 

profissional docente e que não se imagina distante do exercício profissional.   

Em relação à construção de identidade do Professor Roberto, a docência é iniciada 

sem grandes afinidades, incentivada pela mãe e pelo não aprovação consecutiva em outro 

curso. A visão que trazia da docência era um tanto quanto desestimuladora: excesso de 

trabalho, salário baixo e pouca ascensão social. Na formação inicial, passa a compreender 

mais sobre as oportunidades de seu curso e percebe que pode exercer também a docência 

no nível médio e superior. Declara que ao longo de seu curso foi nascendo a motivação 

para exercer a docência a partir da relação pedagógica vivenciada com alguns professores. 

O que me lembrou Nóvoa “A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos 

professores” (1995, p.27). Entendo que a formação inicial é um espaço em que professores 

e alunos têm oportunidade de trocas de identidades pessoais e profissionais. 

O Professor Roberto declarou que, as atividades de pesquisa e as atividades de 

estágios durante a prática docente também foram importantes para o começo da  construção 

de identidade docente, o que é uma assertiva de Gómez “A prática, como eixo do currículo 

da formação do professor, deve permitir e provocar o desenvolvimento das capacidades e 

competências implícitas no conhecimento  e na ação” (1995, p.111).  

O Professor Roberto inicia sua carreira docente assumindo uma turma na UEPA, no 

curso de Formação de Professores. As incertezas e a insegurança se davam pelo fato de não 

possuir uma experiência anterior de professor, iniciando a docência só com sua experiência 

de aluno. Constrói sua identidade docente com seus pares e seus alunos. Aprendeu a vencer 
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suas inseguranças e temores. Passou por uma crise inicial preocupado com sua imagem 

docente. Dubar afirma “essas crises são identitárias porque perturbam a imagem de si” 

(2002,p.192). Ao se preocupar com sua definição docente, o professor Roberto foi em 

busca de configurar sua identidade profissional. Investiu em maior formação profissional, 

realiza especialização e mestrado. Declara que sempre investirá em busca de maiores 

saberes e fazeres. O que me levou a Morin “Não é somente o ser que condiciona o 

conhecer, mas também o conhecer condiciona o ser (...). Dito de outra maneira: a vida só é 

viável e passiva de ser vivida com o conhecimento” (1999, p.58). Penso que o 

conhecimento não nasce com os homens e as mulheres, mas, homens e mulheres, ao 

nascerem, estão envoltos nas possibilidades de adquirir e produzir conhecimentos, e, os que 

são profissionais da educação, muito mais. 

 O Professor Roberto afirma que constrói sua identidade profissional junto aos 

alunos, em seu fazer docente. Assim sendo, acredita que essa relação pode motivar ou não o 

fazer docente e a identidade profissional. Buscou criar estratégias de ensino para minimizar 

as crises que se dão na prática docente e que interferem nas construções identitárias de 

professores e alunos.  

 Busca melhorar sua auto-estima enquanto professor e a de seus alunos. Considera 

esse um fator fundamental em sua construção de identidade profissional. Declara que 

constrói sua identidade num processo de inter-relação com seus alunos onde defende o 

diálogo como estratégia fundamental, o que me Lembrou Tardif: 

O docente raramente atua sozinho, ele se encontra em interação com 
outras pessoas a começar pelos alunos (...) num contexto onde o elemento 
humano é determinante e dominante e onde estão presentes símbolos, 
valores, sentimentos, atitudes, que são passíveis de interpretação e 
decisão, interpretação e decisão que possuem um caráter de urgência 
(2004, p.49). 
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Busca construir uma identidade docente compromissada, com objetivos definidos, 

séria, segura e consciente, estabelecendo um perfil profissional. Considera que a sociedade 

também tem contribuído para sua construção de identidade. O que me fez recordar Dubar 

“A construção das identidades é, portanto, inseparável da existência de espaços de 

emprego-formação e dos tipos de relações profissionais que estruturam as diversas formas 

específicas de mercados de trabalhos” (1997, p.237). 

O professor Roberto considera que, ao repensar sua identidade docente, a visão que 

trás em si e da docência  é “ser docente é adorar o que você faz, gostar do que você faz, (...) 

ser docente é se identificar com o que você faz, ter gosto, todo dia chegar na sala de aula, 

mesmo com os problemas que estão ocorrendo externamente” 

 Busquei neste capitulo resgatar  os pontos que se mostraram relevantes na 

construção de identidades dos professores investigados, a partir dos recortes dos cotidianos 

e dos elementos apontados pelos vários autores, os quais sustentam o processo identitário. 

Analisei os pontos singulares e contra-pontos revelados nas identidades dos professores em 

tela , buscando concluir como estas identidades foram sendo alicerçadas. Procurei, 

enquanto pesquisadora, ter todos os cuidados necessários para alcançar veracidade naquilo 

que me dispus a pesquisar.  
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PARA NÃO CONCLUIR 
  

A pesquisa em tela foi elaborada a partir da análise de histórias de vida, as quais 

revelaram a complexidade inerente as identidades pessoais e profissionais que foram sendo 

fomentadas pelos contextos investigados, onde foram delineadas complicações e 

articulações que norteiam a dinâmica, o diálogo e que são inerentes às relações entre o 

homem e a sociedade. As ações desencadeadas permitiu-me viver um tempo de fascínio 

pelo espetáculo que arrasta homens e mulheres em busca do que nós humanos chamamos 

de vida. Vidas me foram reveladas através do resgate das memórias, em que percebi 

quotidianos que se envolveram em dramas em uma realidade diversa, relatos que 

apontaram que muitos processos escapam à capacidade de intervenção do homem comum, 

condicionam ao desejo de participação, reprimem a vontade de indignação, convidam ao 

isolamento. 

Assim, as identidades revelaram possibilidades diversas de conhecimentos para 

atender a si e ao outro, em um processo de interação constante, presente nas diversas 

condições políticas, sociais, técnicas e humanas em que se movimentam saberes e fazeres. 

Entre tantos momentos profícuos de interação, destaco a Professora Luzenilda com sua 

indignação frente a sua situação de trabalho e de seus colegas, bem como, o Professor Rui o 

qual foi obrigado pela compulsória a se aposentar, sendo convidado ao isolamento, 

sentindo-se, porém, ainda bastante capaz de partilhar saberes. No entanto, as vontades dos 

professores foram reprimidas por um sistema muito mais forte e poderoso, entretanto, ainda 

assim, ouvimos desejos e sonhos sendo confirmados ou ainda idealizados, o que me 

permitiu acreditar que temos pelo que lutar, pois, se não estamos satisfeitos com o nosso 

passado, com o nosso presente e se queremos implementar mudanças para o futuro, nesse 
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sentido é mister compreendermos o ontem e percebermos o hoje, para continuarmos 

anunciando rupturas para o amanhã. 

Quanto ao referencial teórico deste trabalho, destaco a construção dos pontos que 

considero relevantes acerca do Ensino Superior no Brasil; da Formação Docente e das 

identidades pessoal e profissional. Tais pontos evidenciam que os saberes que adquirimos 

enquanto aprendizados nos cursos superiores são norteados por um referencial teórico e se 

constroem envoltos a contradições, dúvidas e desordens históricas e pessoais. Tais saberes 

podem ser fundamentados e expandidos no aprendizado da prática, posto que a 

universidade nos qualifica para exercermos determinadas funções, mas somos inseridos em 

um espaço que exige o exercício e à reflexão de nossos saberes-fazeres para nos sintamos 

competentes diante da nossa formação profissional. 

Ressalto ainda, que no decorrer da pesquisa procedi a análise dos fatos que norteiam 

a formação e atuação do profissional que exerce a docência, mais especificamente a 

presença de aspectos que demarcam o “ser professor”, categoria que traz em si resquícios 

históricos tão enraizados em nossas mentes que, às vezes, os repetimos inconscientemente, 

isto porque o que somos hoje tem as marcas de um outro tempo que fora vivido por homens 

e mulheres. Tal historicidade da profissionalização docente é necessária à medida que 

integram um passado que se encarrega de nos revelar momentos experienciados. Assim, 

não tenho como deixar de enfatizar que encontrei nas narrativas dos professores (de 

todos????) resquícios fortes e inerentes à educação tradicional, com certeza herdados de 

suas histórias e que são bem evidenciados no processo educativo, a partir da aprendizagem 

baseada na memorização e repetição de conteúdos descontextualizados.  

O percurso da pesquisa trouxe à tona as histórias de vida dos professores, nas quais 

identifiquei momentos de complexidade em relação a autoritarismo, medos e incertezas, 
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com os quais os sujeitos investigados tiveram contato na infância, na adolescência e mesmo 

na vida adulta, em especial enquanto profissionais nas relações professor-aluno, no ato de 

ensinar e aprender. Isso aparece nitidamente quando a Professora Nilda questiona: “(...) 

como relacionar teoria e prática, o que fazer para que meus alunos se interessem mais pelos 

conteúdos ministrados?”. No mesmo sentido, tem-se a seguinte fala do Professor Rui: “(...) 

sempre fui tradicional, não tinha conversa informal com meus alunos (...)”. E a Professora 

Luzenilda ao enfatizar: “(...) quero buscar novas metodologias para sair desta pedagogia 

tradicional que apenas busca reproduzir, repetir, memorizar, decorar fórmulas e postulados 

(...)”. Enquanto o Professor Roberto assegura: “(...) eu sou muito fechado, as pessoas têm 

uma compreensão que não sou aberto ao diálogo, que eu sou intransigente, que eu cobro 

demais (...)”.Entendo que tais declarações denunciam marcas que os professores herdaram 

ao longo de suas histórias, na família - nas relações com os pais e demais familiares,  na 

comunidade, nos variados ciclos de amizades, nas escolas, nas relações entre professores e 

alunos. E, sendo a escola um dos espaços de reprodução de saberes, de hábitos, de 

tradições, o Ensino Superior, ao longo do tempo, tem corroborado para propagar estas 

marcas nas identidades pessoal e profissional de seus professores e alunos, pois não 

podemos negar nossa herança educacional-histórica, as quais são marcas que podem ser 

simplesmente lembranças de um passado, entretanto, cada um de nós, enquanto 

professores, temos o arbítrio de deixá-las na sombra ou avivá-las. Nesse sentido, Santos 

assinala as várias crises da universidade, e entendo que tais crises demarcaram momentos 

de mudanças diante dos questionamentos em relação às funções destas IES, enquanto 

fomentadoras de conhecimentos.  

Algumas das histórias dos professores pesquisados demarcaram momentos de 

evolução em seus fazeres, quando eles entrelaçam o conhecimento teórico com as 
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realidades experienciadas por seus alunos, o que me possibilitou acreditar que estamos 

vivenciando, em alguns cursos de formação de professores, conhecimentos que vão além do 

científico e do curricular, sendo evidenciados conhecimentos acerca da experiência da 

prática de professores e alunos e seus saberes, assim como saberes mais humanizados, dos 

quais tratei no referencial teórico, a partir dos suportes fornecidos por Tardif (2002) 

Pimenta (1999), Morin (2000) e Souza (2004). 

É necessário citar que Brzezinski, ao tratar de identidade e profissionalização 

docente, aponta algumas questões que permitiram certa desqualificação do trabalho 

docente, levando à proletarização do professorado, fato que conduziu a uma tomada de 

consciência, impulsionando a categoria a lutar com os demais trabalhadores, o que levou os 

professores a buscarem mudanças em suas identidades, indo em busca de maiores 

conhecimentos e competências. A autora ressalta que: 

De um lado os profissionais da educação estão construindo sua 
identidade e sua profissionalização com o despertar de uma 
consciência coletiva [...] do outro, as políticas educacionais 
procuram manter o atual status desvalorizado do professor, 
secundarizando a profissão em relação aos demais, proletarizando-a 
(2002, p.19). 

 

Neste momento de “fechamento” [do texto, não da pesquisa], retomei a questão 

acerca da proletarização docente, devidamente mencionada no referencial teórico, por ser 

um assunto enfocado nas histórias de vida em que os professores não sentem-se 

valorizados, o que lhes fustigou a tecer comentários do tipo: 

• “Somos professores docentes superiores, formamos outros profissionais que 

passam a ganhar muito mais que nós, não ganhamos à metade do que eles 

ganham.”  



 

185

• “Existem salários tão maiores do que os dos professores. Essa discrepância 

faz parecer que o trabalho docente não é tão bom quanto os outros.”  

• “Lutei por melhores condições de salário.” 

• “Uma das minhas grandes frustrações é quanto ao salário e condições de 

trabalho”.  

Tais colocações demonstram o descontentamento dos professores em relação ao 

aspecto econômico e, por conseguinte, social. Porém, a forma de exposição de suas críticas 

demonstrou-se adaptada ao que me foi evidenciado enquanto traço característico da 

identidade pessoal de cada um [o pleonasmo é proposital!] dos entrevistados. Portanto, isso 

expressa o quanto a formação da identidade profissional está permeada por aspectos que 

dizem respeito à identidade pessoal, o que me fez pensar em tais instâncias como sendo 

complementares e não propriamente conflitantes.  

As falas dos sujeitos denotam nitidamente a dificuldade em exercer a docência, 

posto que esta implica em conviver com salários mais baixos que outras categorias. 

Entretanto, para sermos docentes com maiores competências, fazem-se necessários maiores 

investimentos, consoante a assertiva de Nóvoa (1995, p.25): “estar em formação implica 

um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos 

próprios com vistas à construção de uma identidade, que é também uma identidade 

profissional.” Logo, o que se depreende das Histórias de vidas é que houve [e ainda há, no 

caso dos entrevistados atuantes] um investimento pessoal na formação da identidade 

profissional, porém tal investimento não repercutiu satisfatoriamente no tocante ao aspecto 

econômico, o que me conduz a uma outra conclusão: da mesma forma que o pessoal 
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repercute no profissional, este, interfere naquele, pois há que se reconhecer a frustração 

patente nas declarações efetuadas em relação ao salário. 

As cinco auto-biografias demonstram que os professores não se deixaram vencer 

pela falta de um maior reconhecimento de seus valores sociais; por isso, foram construindo-

o em diferentes espaços vivenciados: família, escola, relações de amizades, partidos 

políticos e outros espaços, num processo marcado por potencialidades,  interesses,  valores 

e  experiências culturais, o qual propiciou a construção de suas identidades pessoal e 

profissional. Isso me faz constatar que o Ensino Superior é uma via construtora de 

identidades pessoais e profissionais, por meio de  críticas, auto-críticas, ações planejadoras, 

executoras, avaliadoras de atitude integrada e sucessiva frente as nuances da docência. 

No tocante ao tópico principal da presente pesquisa, a construção da identidade 

profissional do docente superior, eis as considerações a que cheguei a partir das fala dos 

entrevistados: 

• Os comportamentos, as atitudes e as representações dos professores sobre si 

próprios, acerca de suas carreiras profissionais, estiveram em freqüentes 

mudanças ao longo do tempo, e cada mudança repercutiu naturalmente em 

suas salas de aula, na relação professor-aluno e nas suas práticas 

pedagógicas de um modo geral, ao longo do tempo e em suas maneiras de 

ser enquanto pessoas e profissionais docentes;  

• A trajetória de construção de identidade profissional de cada professor 

resultou de: investimentos na esfera pessoal, em que procuraram 

crescimento individual, maiores condições de interagirem com seus espaços 

de trabalho; foi em busca de aquisição de maiores saberes profissionais, 

visando a maior inter-relação com o processo ensino-aprendizado; 
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interagiram com seus pares e alunados, visando a uma melhor socialização 

dos saberes e fazeres;  

• Os professores demarcaram em suas histórias de vidas que tinham 

consciência de seus limites no início da carreira docente e que, ser docente 

no nível superior, implicava em uma maior responsabilidade, o que os levou 

a um maior investimento de tempo para estudarem; 

• Para desenvolverem-se profissionalmente dependeram do contexto 

econômico, sócio-político e cultural, visto que, determinantes relativos a 

esses contextos, eram condicionantes de alteração; 

• A vida particular ou pessoal também trouxe influências à construção de 

identidades profissionais dos professores, acontecendo também o  inverso. 

Isto se verifica em todas as histórias de vida as quais  apresentaram 

diferentes rupturas: necessidade de trabalharem e estudarem desde muito 

cedo, mudanças do interior para a cidade, mudanças na escolha profissional, 

mudanças de planos profissionais por questões familiares e questões 

pessoais de âmbito econômico;  

• Ficou patente que, mesmo os professores que vinham exercendo a docência 

antes de ingressarem no nível superior, ao ingressarem nesse nível, sentiram 

nos primeiros anos ansiedades e temores com relação a seus fazeres, visto o 

receio de não demonstrarem a seus alunos conhecimento, domínio de 

conteúdo e de classe; 

• Um dos melhores momentos da carreira para os professores deu-se após 

sentirem-se bem mais preparados e mais amadurecidos em seus fazeres-
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saberes, quase sempre, após investirem na Pós-Graduação. Isso foi 

demarcado pela maneira positiva que iam evidenciando o processo de 

ensinar. E de maneira geral nas histórias de todos os docentes, e de modo 

particular também, houve demonstrações de prazer quando alcançavam 

juntos com os alunos processo ensino-aprendizagem; 

• Os professores demonstraram motivação profissional no tocante à busca de 

saberes, apesar das críticas em relação a questão econômica, identifiquei 

uma certa realização profissional. Em se tratando da motivação de suas 

identidades de pesquisadores, dois dos entrevistados, justamente os que 

apresentam maior tempo de experiência na docência superior, mostraram-se 

indignados com os poucos investimentos voltados para pesquisa; 

• O momento mais difícil com os alunos no processo de construção de 

identidade profissional ocorreu quando sentiram que os alunos 

apresentavam certa indiferença quanto às aulas que estavam sendo 

ministradas. No contato com essas dificuldades, os professores aprimoraram 

outras características como tolerância, exercício de autoridade e maior 

diálogo com os alunos; 

• Os professores revelaram, em suas histórias, crises de identidades pessoal e 

profissional, as quais foram provenientes de questões humanas, econômicas, 

culturais, técnicas, sociais e políticas. 

 

 Entendo que o processo de crise e reflexão é inerente ao ser humano, pois, para 

desenvolver-se, o ser humano passa por momentos de complexidade, e, ao se desenvolver 
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enquanto profissional, tal complexidade tende a cada vez mais a aumentar, pois, enquanto 

sujeitos, crescemos envoltos às nossas individualidades e singularidades que nos tornam 

unos. Porém, nossas identidades pessoais estão e serão permeadas de outras identidades que 

vamos absorvendo em nossos variados meios de vivência e sobrevivência ao longo de 

nossas vidas, o que nos permite sermos  sujeitos sociais em constante transformação. As 

crises que vivenciamos são necessárias se acreditarmos que elas antecedem e levam-nos ao 

progresso; mas, poderão ser destrutivas se permitirmos que nossos questionamentos, 

apreensões, medos, desconfortos, temores, cansaços e desmotivações nos engessem, 

impedindo nossas possibilidades de mudanças e crescimentos. 

Ao iniciar essa pesquisa, muitas coisas me ocorreram, precisei fazer e refazer alguns 

caminhos, permitir-me ouvir, ler e reler muitas vezes as histórias dos professores 

pesquisados  em busca da reflexão acerca dos conteúdos que estavam delineados nas 

histórias e, às vezes, nas entrelinhas, as quais me falavam muitas coisas, no entanto, 

precisava  deter-me na construção da identidade docente superior. O caminho foi árduo em 

relação  a coleta de dados, tendo em vista que, às vezes,  pensei que ouviria outras 

narrativas, mas sabia, de ante mão, que eles seriam livres para contar suas verdades, 

experiências e que silenciariam, quando  achassem pertinente faze-lo. Senti, de modo 

acentuado nas narrativas, a força do eu, por mais que viesse nas entrelinhas da terceira 

pessoa do plural, mas eram sujeitos senhores de si e  que se expressava sobre “ser” pessoa e 

profissional. Foram histórias que eram pessoais, porém, em determinadas passagens, 

demarcavam semelhanças, mesmo sendo relatadas por sujeitos de gêneros opostos, em  

momentos históricos distintos. 

Cabe observar que as histórias de vida confirmaram que a construção das 

identidades pessoais e profissionais está sempre em um processo em devir, tendo em vista 
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que os professores vão construindo e reconstruindo seus modos de ser professor e de se 

perceberem enquanto tal. Ficou evidenciado que a identidade pessoal e profissional dos 

professores emergiu num determinado momento histórico e para cumprir certos fins, mas, 

também, que sofreram alterações no tocante  sua lutas em torno de suas verdades 

educativas.  

Assim, mostraram que o sujeito se constitui no entrecruzamento de discursos e 

práticas onde constroem suas múltiplas identidades. Destaco identidade pessoal e 

identidade profissional que se estabelecem em uma grande variedade de relações onde se 

cria e se transforma no convívio com tensões e harmonias, distâncias e proximidades em 

que se integram e se desintegram na busca da construção de suas próprias histórias de vida.  

 

Diante disso, há que se considerar relevante a seguinte proposição de Dubar: 

A construção identitária é um assunto eminentemente privado e 
público portanto, político, no sentido mais estrito do termo. Como 
cidadão ou simplesmente como ser humano cada um deve poder 
encontrar recursos para construir sua identidade pessoal, incluindo 
recursos simbólicos que lhe permitam ascender à cidadania (2002, 
p.186). 

 

Portanto, resguardadas as devidas diferenciações entre os sujeitos da pesquisa, suas 

histórias me deixaram entrever, de modo encantador, os percursos e pormenores que 

permearam a formação de suas identidades pessoais e profissionais docentes. 
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ANEXOS 1 
 

 
– História de Vida do Professor Rui dos Santos Barbosa 
 

 Eu fui o sétimo filho da família. O primeiro foi homem, depois vieram cinco 
mulheres e eu, o sétimo filho, de modo que fui o único que tive o privilégio, embora a 
nossa família fosse pobre, de conseguir estudar, porque os meus irmãos mais velhos 
conseguiram ajudar na minha educação. Um fato interessante é que eu estudava numa 
escola particular na Trav. 3 de Maio, com uma professora que dava aulas particular. 
Praticamente no meio do ano as minhas irmãs, que estudavam no Grupo Escolar Barão do 
Rio Branco, na Generalíssimo, foram questionadas pelas professoras: “— Vocês não têm 
nenhum irmão com idade pra vir estudar aqui?” Então me levaram pra fazer o preliminar, 
pra você ver como era naquele tempo, as vagas não eram muito procuradas. Fui estudar no 
Barão do Rio Branco, fiz a preliminar, a primeira série, a segunda, a terceira e a quarta, 
quando chegou nesta série  podíamos fazer exame de admissão, pois tínhamos o diploma 
suplementar. 

Fiz a prova para o CEPC que, naquela época, era o vestibular aqui no Pará, pra 
entrar no Colégio Estadual Paes de Carvalho. Consegui, mas, como o ensino era bem 
diferente - porque nas escolas do grupo eles cobravam o dever de casa, no Paes de carvalho 
já era liberal, não tinha obrigação de fazer dever de casa, eram só as disciplinas, não tinha o 
hábito de estudar em grupo, e, por isso, fui reprovado por dois anos. O primeiro ano eu fui 
reprovado em História Geral, no segundo ano eu fui reprovado em Francês. A gente 
estudava Francês desde o primeiro ano até o segundo ano do 2° grau. Estudava Inglês a 
partir do segundo ano do 1° grau. Pra você ver, que nessa época, o Inglês era menos 
importante, acho que  porque a linguagem diplomática ainda era o Francês, o domínio era 
mais o Francês, só depois da segunda guerra é que o inglês passou a dominar, por isso a 
gente tinha o inglês do segundo médio até o segundo do segundo grau. A partir dessas duas 
reprovações eu nunca mais cheguei sequer à segunda época (ficar de recuperação), porque 
me habituei com o Paes de Carvalho. Fiz o ginásio (Ensino Fundamental) e o científico 
(Ensino Médio) lá. Era só segundo grau, quando as pessoas acabavam o ginásio vinham de 
outros colégios para fazer o segundo grau lá. Assim, eu fiz tanto o ginásio como o cientifico 
neste colégio e o interessante é que este ano estamos fazendo 50 anos de formatura do Paes 
de Carvalho. Já consegui reunir vários colegas, porque estamos programando para, no fim 
do ano, comemorarmos juntos esses 50 anos de formandos. Temos um colega, o Stelio 
Girão, que é professor de Filosofia da Federal, ele é Padre da capela São Miguel e vai rezar 
uma missa, a maior parte de nós é católica, por isso, vou propor que ele reze uma missa pra 
nós e para os vários colegas que já morreram. Já consegui o endereço de vários outros 
colegas e pena que outros estão fora de Belém. Para nós este será um grande momento. 

Voltando a relembrar a minha infância e a relação em casa com meus pais, quero 
dizer que meu pai não teve uma contribuição muito ativa em minha formação. Quero 
enfocar que foi a minha mãe que disse: “— Você vai estudar”. Claro que ele, o meu pai, 
dava o dinheiro, mas era  ela quem dava o incentivo materno. As minhas irmãs eram muito 
carinhosas comigo, eu era o irmão mais novo e recebia muito carinho delas, por isso, eu 
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tive uma relação muito boa com as minhas irmãs. Agora, só tenho uma irmã, ela mora aqui 
perto da nossa casa, me ajudou a criar as minhas duas filha, temos uma relação muito 
afetuosa. A minha mãe era  uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que só tinha o curso 
primário, mas que nos ensinou valores morais. Naquela época, existiam os gibis que as 
pessoas vendiam  pra comprar  outro, minha mãe não deixava que eu efetuasse essas 
transações, que eu fosse comerciante. Isso também foi uma coisa muito ruim pra mim, 
porque tolia os meus relacionamentos, muito embora fosse uma coisa moral. As pessoas 
querem sempre ganhar nas transações, e eu não tinha e nunca terei tino nenhum pra 
comércio; não sei vender, comprar e nem barganhar nada. Pois bem, então nós fomos muito 
unidos, éramos pobres, mas, naquela época, pobre comia arroz, carne seca, feijão e bucho, 
coisa que, hoje em dia, infelizmente, os pobre não pode fazer. É por isso que, até hoje, eu 
como feijão todos dias, só não como quando estou viajando. 

Quanto a questões da cobrança, nunca sofri castigo, nunca o meu pai me bateu, não 
me lembro da minha mãe ter me batido. E é uma coisa interessante, pois nunca sofremos 
qualquer violência, nem eu nem meus irmãos, o que era comum naquele tempo. Minha mãe 
e meu pai eram católicos, mas eu só fui batizado já com dez anos de idade, pois nunca 
tinham tempo para encontrar os padrinhos pra me batizar; porém eles nunca me forçaram a 
nada, só depois de algum tempo é que eu comecei a ler, a ficar esclarecido. Só freqüento a 
igreja no caso de missa de parentes, colação de grau, coisas assim. Não sou religioso, mas 
estou  lendo agora o livro do José Saramago O Evangelho Segundo Jesus cristo. Estou 
impressionado, é muito bom. Quando estudava no Paes de Carvalho eu pensava em fazer 
engenharia, porque o científico preparava para engenharia, medicina, odontologia e 
farmácia; e tinha o clássico, que era para quem ia fazer direito, administração, etc. Quando 
eu estava no segundo ano cientifico, foi fundada a Faculdade de Filosofia no Souza Franco, 
ainda era apenas uma fundação, não tinha se tornado, ainda, uma universidade, o que 
ocorreu um ano depois. Eu fiquei entusiasmado com a  matemática e descobrir que era isso 
mesmo que eu queria fazer, eu até já dava aula de matemática para os meus colegas de 
classe. Só consegui passar no vestibular em 1957. 

Fui fazer meu curso de Filosofia no Souza Franco, que era, na época, um centro de 
filosofia e que depois foi encampado com os demais centros onde fundou-se, um ano 
depois, a Universidade Federal do Pará. E uma coisa importante é que muitos dos meus 
professores do Paes de Carvalho foram os meus professores no Curso de Filosofia: o Rui 
Brito, o Renato Conduru, o Fernando Vieira, o Boneff. Uma outra coisa interessante: foi lá 
que eu conheci a minha esposa, a Elzeliz. Ela fazia no Souza Franco o ginasial, e eu era da 
área de filosofia, mas, só depois de nove anos, é que nós viemos nos reencontrar. Outro fato 
interessante é que eu tenho dois diplomas: o de bacharel, que eu fiz em três anos; e o de 
licenciaturas, o qual ganhei após fazer mais um ano de matérias didáticas complementares. 
Quando eu ainda fazia licenciatura fui contratado pra lecionar no bacharelado, assim, 
quando estava no quarto ano, já era professor do terceiro. Foi meu primeiro momento como 
professor na universidade; antes, eu só dava aula pra colégio particular, pois iniciei a 
docência em 1958. Quando eu estava com 22 anos me tornei docente do Instituto Brasil e 
do Colégio Gentil Bittencourt, trabalhando por dois anos com o que hoje chamamos de 
ensino médio. De 1958 a 1964 com ensino médio e de 1960 a 1992 como professor da 
Universidade Federal do Pará. Em 1960 eu comecei a dar aula no ensino superior, mas não 
era concursado; eu fiz concurso pra regularizar a minha situação em 1961, me aposentei em 
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1991, passei 31 anos porque em 1960 eu ainda não estava regularizado. Portanto, eu fiquei 
até 1991 pra completar os 30 anos como profissional regularizado, assim pude sair com o 
meu salário integral e continuei dando aulas normalmente depois de aposentado. Passei 4 
anos como professor substituto na Federal, de 1992 a 1995. A partir de 1994, prestei 
concurso para a Universidade Estadual do Pará. Eu passei a dar aulas nas duas 
universidades de 1994 a 1995, após este ano permaneci só na UEPA até 2005. Como 
docente eu completei 47 anos de professorado. Em julho eu tive que me aposentar de vez, 
pela compulsória de 70 anos, não posso continuar trabalhando. 

Em 1965, eu viajei pra São Paulo pra fazer a pós-graduação a nível de 
especialização. Uma coisa interessante foi que nessa época em São Paulo não tinha curso 
de Mestrado em Matemática, havia apenas uma divisão entre o Impa – Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada e o Departamento de Matemática da Filosofia, ao quais 
estavam disputando quem ia fazer esse curso. Eu fiz três anos lá. Olha, Aldeniza, uma coisa 
interessante, o curso de pós-graduação era anual lá na USP, passava um ano pra fazer um 
curso e eu, como não tinha feito umas determinadas disciplinas aqui em Belém, fui fazer lá, 
no curso normal. Essas disciplinas eram Álgebra Linear e Topologia, que não tinham aqui, 
por isso, fiquei três anos lá, começando em 65 e só terminando em 67. Quando o mestrado 
começou a ser oferecido lá na USP, eu já não podia mais voltar para fazê-lo. Então, tive 
também a oportunidade de ir pra PUC; já estava casado e a Elzeliz  não tinha condições de 
sair daqui, porque ela trabalhava na SUDAM e estavam fazendo uma reclassificação, por 
isso, não poderia me acompanhar. Precisei ficar por aqui mesmo. 

Na construção da minha identidade como professor, falando tanto no nível médio 
como no superior, eu descobri o seguinte: que na escola pública era muito mais fácil o 
relacionamento com os alunos, ao passo que nos dois colégios, aliás em um, que foi o 
Gentil, o qual era um colégio particular, foi a maior dor de cabeça que já tive em minha 
vida, porque as alunas eram muito indisciplinadas - lá era colégio só de mulheres nessa 
época. Em função de ser particular elas podiam se queixar, reclamar, e não se podia fazer 
nada porque você poderia ser despedido. Assim, a pior fase da minha vida de professor foi 
ensinar em colégios particulares, em especial, no Gentil Bittencourt. Agora, no ensino 
público foi diferente. No Paes de Carvalho, onde lecionei, correu tudo bem. Na 
universidade pública, também tudo bem. A única dificuldade que houve na universidade foi 
quando os militares fizeram aquele sistema de cursos através de créditos, o que era uma 
coisa horrível, pois haviam alunos que estudavam de manhã, de tarde e de noite. Graças a 
Deus, algum tempo depois, voltou tudo ao normal e as pessoas começaram a estudar em 
blocos de novo. Na UEPA foi aquela tranqüilidade, achei muito bom o curso de matemática 
que ministrei lá, pois, a matéria mais difícil que existe, que reprovava muito, não só aqui, 
mas em todo o Brasil, é a parte de Cálculos; por isso, na UEPA, não é dado cálculo no 
primeiro ano, o que o aluno tem nesse período é apenas uma preparação para depois fazer, a 
partir do segundo e terceiro ano, a matéria específica de Cálculo, por conseguinte, não tive 
muito trabalho. O Moutinho tinha me falado: “— Olha, Rui, vai lá, vai ser bom”. Ele era 
Reitor, tinha sido meu colega, “- Vai ter concurso”. Aí eu fiz o concurso, passei e gostei 
mesmo; fiquei com dedicação exclusiva na UEPA, não quis lecionar mais particular em 
lugar nemhum. Com mais tempo de sogra pude me dedicar às minhas coisas pessoais, 
escrevi muita coisa, produzi muito. Ano passado eu fiz uma relação de 200 livros de 
matemática e doei-os para bibliotecas, no intuito de serem utilizados por professores da 
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UEPA e da UFPA. Ficaram grandes lacunas na minha biblioteca, mas foi por uma boa 
causa. Lecionei até a compulsória e estou esperando a aposentadoria. Gostei muito da 
UEPA, achei-a muito organizada; os alunos são muito disciplinados. Na Federal também. 
Na escola pública os alunos são disciplinados, porque ralaram muito para entrar lá e, por 
isso, dão mais valor. E creio, realmente, na necessidade de nosso ensino passar por um 
reajuste urgentes, porque, sem educação, não há progresso, e não há nada que possa levar 
nosso país para frente o qual seja mais importante que a educação. 

No inicio de minha vida profissional não tive dificuldades, porque foi uma coisa 
meio que vocacional, eu tinha inclinação mesmo, como te falei. Não existia filosofia da 
matemática, mas, quando passou a ser ministrada, eu quis fazer. Estava no meu sangue, 
muito embora todo mundo sabia que professor ganhava pouco, e as profissões mais 
consideradas eram medicina, engenharia, odontologia, e outras mais de elite, de maneira 
que eu estava arriscando, se assim posso me expressar. No entanto, quando a pessoa faz por 
vocação, termina por se adaptar perfeitamente. 

Sempre me relacionei bem com as pessoas, nunca fui atrás de cargos. Só fui 
coordenador do colegiado de matemática porque não tinha ninguém que pudesse assumir, 
então, fui obrigado a ficar no cargo por necessidade mesmo. Professores muito bons e 
atenciosos foram os lá UEPA e da UFPA, os quais mantinham comigo um bom 
relacionamento, nunca havendo uma disputa, uma briga ou uma picuinha entre nós. Os 
funcionários também eram muito respeitadores, muito preparados, todos muito atenciosos 
e, desde o contínuo, até o de cargo mais elevado, eu sempre os tratei com consideração e 
respeito, nunca havendo entre nós nenhum problema de relacionamento. 

Uma coisa que uniu muito a nós professores foram os cursos no interior. Cada um 
de nós elaborava suas próprias apostilas, as quais podem até ser usado futuramente. 
Tinhamos um curso no interior, em Paragominas, o qual não era consórcio, ministrado pela 
UEPA e pela Federal. Eu participei em Castanhal, Bragança e Abaetetuba, pois é muito 
importante a gente conhecer outros valores, outras cidades. Pela UEPA eu fui à 
Paragominas, fui a Conceição do Araguaia, a Altamira, a Igarapé-Açú, a São Miguel do 
Guamá. Esse processo de interiorização foi muito bom e o convívio diário também, porque 
aqui em Belém a gente só se encontra naqueles dias de aula, e o convívio diário com 
professores de outras localidades foi uma coisa muito positiva. 

Dos meus professores eu não tenho nada a reclamar, eles eram autodidatas e muito 
bons, o professor Fernando Vieira era formado em Filosofia e Matemática, o Rui Brito era 
engenheiro, o Renato Condurú também engenheiro e os outros professores todos eram 
engenheiros e autodidatas. Não era ministrada nessa época, ainda, a matéria Filosofia. E eu 
os admiro, porque, ensinar numa universidade um conteúdo que se aprendeu só com o 
esforço próprio era, a meu ver, um coisa extraordinária. Eles não tiveram uma orientação 
profissional para ensinar no curso superior, e isso me infundiu uma admiração muito grande 
por eles, o que me estimulou também a buscar com mais afinco a conclusão de meus 
estudos e ser um bom profissional. 

Ser docente superior é uma responsabilidade muito grande, porque você tem que 
repassar para os alunos a experiência pelas quais você passou, para que eles possam ensinar 
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e dar o melhor de si enquanto alunos e futuramente como professores. Assim, eu me 
esforcei muito mais, porque eu sabia que estava em um circulo, onde tinha que repassar 
informações e experiências para uns e este repassarem para outros. Dessa forma isso me foi 
bastante estimulante porque eu tinha que estar mais preparado, ter um bom acervo 
bibliográfico, como te falei, eu possuía mais de200 livros. Tinha que me tornar apto mas, se 
por ventura, me fosse feita uma pergunta a qual eu não soubesse responder, tinha que ser 
realista, entender que professor não  sabe tudo, e responder depois. 

Os alunos, por exemplo, que estudavam a quarta série, o último ano, em geral, já 
estavam requisitados por outros cursos, e havia uma certa ausência deles na sala de aula e, 
como eu nunca fui professor de exigir uma presença inflexível, ficava preocupado pela por 
eles estarem perdendo conteúdos, pois quando chegava próximo das provas tinham que 
fazer um esforço redobrado para poder passarem de semestre. Sabia que não era de 
propósito, e sim necessidade, por isso não podia ser radical com eles. Eu planejava uma 
prova a qual estivasse dentro do conteúdo dado para não enrolar mais a situação. 
Entretanto, exigia que eles cumprissem com a obrigação de responder as provas 
independentemente, sem cola. Sempre me considerei um professor tradicional, e certas 
coisas que eu via não me agradavam, como professores saído para beber com alunos, isso 
ocorria muito na federal, mas não via acontecer muito na UEPA. Não possuía muito essa 
natureza informal de ser professor, gostava de dar minhas aulas e só. Se os alunos não 
quisessem assistir as aulas tudo bem, mas o que não tolerava eram conversas paralelas fora 
do assunto em pauta e falta de respeito comigo e entre colegas. Na verdade, nunca procurei 
saber muito sobre a opinião dos meus alunos ao meu respeito. Mas eu sentia que eles eram 
meus amigos, percebia que muitos tinham admiração por mim, alguns vinham em minha 
casa e eu dava alguns livros à eles, principalmente aos mais necessitados. E reitero, sempre 
tratei a todos muito bem, desde o mais humilde funcionário até ao reitor. 

A gente geralmente sempre admira muito alguém ou a alguma coisa na vida. Eu 
admirava muito o Professor Renato Conduru, ele era um professor jovem ainda, tinha uma 
capacidade excelente, uma didática extraordinária. Tornei-me admirador dele por causa de 
sua postura séria, inteligente e responsável, quis absorver um pouco disso na minha 
personalidade, suas boas qualidades me serviram de inspiração e de rota para tornar-me um 
bom professor, tanto quanto ele o era. Hoje, lembro com saudade desse excelente educador 
o qual foi vítima de uma morte trágica. 

Quando afirmo que o Professor Renato Conduru tinha uma didática excelente é 
porque, quando ele dava aulas, nós entendíamos o que ele explicava, não sei se isso 
acontecia porque o eu estava motivado, mas creio que não, porque todos os alunos 
consideravam suas aulas espetaculares. Escrevia com uma excelência de padrão sem ao 
menos ter visto didática em sua vida. Lembro do comentário de uma aluna que 
recentemente estava dizendo que lá na Universidade Federal eu escrevia com uma mão e 
apagava com a outra, isso já é um exagero.Na verdade é que lá na federal havia uns quadros 
guilhotina, então, eu quando estava escrevendo, suspendia um e baixava o outro muito 
rápido e os alunos ficavam admirados com aquilo. Mas, não era nada de mais, nada que se 
deve-se admirar tanto assim.  
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Pensando um pouco em como eu via a docência, eu cria que o professor era uma 
personalidade muito importante na sala de aula, eu achava que o professor era como um rei, 
e os alunos os seus súditos. isso infundia uma importância muito grande à figura do 
professor, em minha visão limitada. 

Não tive incertezas, frustrações ou insegurança em sala de aula. Considerava-me 
preparado desde o Paes de Carvalho. Quando eu entrei na faculdade, já fui com minhas 
próprias pernas, já não precisava estudar em conjunto, pois minha formação já era muito 
boa. Hoje, em termos financeiros, principalmente o professor do Estado, não deve procurar 
viver apenas com o salário da Universidade do Estado que, como se sabe, é o menor salário 
das universidades públicas. Vejo com preocupação e indignação os baixos salários dos 
professores em geral, pois eles têm que sustentar suas famílias, custear seus estudos 
continuados, comprar livros, alimentação, vestuário e, o pouco que esses profissional, tão 
importantes para a sociedade, ganham não dá para terem uma vida com a dignidade que 
mereciam. Outro dia estava vendo o anuncio de um concurso público para Delegado da 
Policia Federal, que tem como salário inicial 15 mil reais. Vejam bem, o professor que 
formou esse candidato não ganha nem a metade disso. É um verdadeiro paradoxo, para não 
dizer outra coisa. 

Ser professor hoje é um ato de heroísmo, só vai ser professor mesmo aquela pessoa 
que está vocacionada pra esse ramo, porque, pensando nos prós e nos contras, só a pessoa 
que está ultra - estabelecida é que pode pensar em escolher essa profissão. Mas, não 
obstante ser uma profissão mal paga, é, incontestavelmente, muito valorosa, muito digna e 
imprescindível para a sociedade. No horário noturno, quando eu dava as três ultimas aulas 
para a turma, notava o cansaço dos alunos oriundo do desgaste de um dia todo de trabalho. 
O que era muito difícil para mim, pois lecionava matemática e essa matéria necessita que o 
aluno esteja com a mente descansada para poder absorvê-la. Já por volta das dez e meia os 
alunos já não agüentavam mais de cansaço. Muitos deles moravam longíssimo, o que 
dificultava muito as suas vidas. Mas, creio que todo o esforço vale à pena.  Hoje, esses 
alunos, já professores, devem lembrar com muita satisfação desses seus dias difíceis, os 
quais de uma maneira ou de outra levou-os ao lugar onde estão hoje. 

No científico nós tínhamos uma turma de estudo, eu estudava na casa de um colega 
o qual já faleceu. Os professores do Paes de Carvalho diziam: “— Olha, vocês não 
conseguirão passar no vestibular sem antes passar pelo terceiro ano, por isso, estudem!”. 
Então, eu fiquei habituado com aquele estudo sistemático, de modo que, quando eu entrei 
pra universidade, já estava acostumado com aquele ritmo de estudo. Eu trabalhava no 
banco até uma hora da tarde, estudava o reto da tarde e dava aula à noite. Quando chegava 
em casa, ainda tinha que estudar mais ainda. Dessa forma, quando me tornei professor, já 
havia conseguido uma grande bagagem de conteúdos, o que me facilitou bastante no 
desempenho de minha profissão. 

 Tenho, por natureza, o gosto pela leitura, é da minha natureza gostar de ler. O 
professor de Português e de Literatura da UEPA, Alonso, ficou admirado quando eu disse 
os livros que já havia lido. No inicio só lia livro da minha área de matemática, mas com o 
tempo tive necessidade de expandir o meu cabedal de conhecimentos. Quando peguei para 
ler o “Grande Sertão Veredas”, de Guimarães Rosa, quase não entendi nada tal a falta de 
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costume e a linguagem diferenciada da que eu estava acostumado. Falei ao meu professor 
da minha dificuldade e ele me orientou que insistisse em continuar lendo. Li, então, 
Bertrand Russel,  Machado de Assis, Jorge Amado, entre outros. Estava lendo Paulo 
Coelho, mas não consegui gostar de todos os seus livros. 

Logo no início, quando eu casei, não tivemos filhos, só depois de 7 anos é que nós 
viemos a ter filhos. Então, minha mulher saía pra trabalhar e eu era dedicação exclusiva 
daUEPA. Quando eu não estava na sala de aula, estava em casa, sozinho, lendo, em geral, 
era matemática que eu lia; uma ou outra vez eu pegava um livro de literatura formal, mas, 
em geral, era só matemática. Eu tive tempo com a dedicação exclusiva que eu tinha lá na 
Federal, e depois passei pra UEPA, também com dedicação exclusiva. que eu não ganhava, 
mas eu era dedicação exclusiva, era só lá que eu ensinava, então, de modo que eu tinha 
tempo, toda a minha vida pra estudar, então eu aproveitava. A minha filha diz que eu sou o 
único brasileiro que não gosta de assistir novela. 

Realmente nos primeiros anos como professor você não está muito seguro, porque 
você nunca sabe o que o aluno vai perguntar, então isso é uma coisa importante, mas como 
eu tinha aprendido lá em didática que a pessoa não pode saber tudo e que se você não 
souber não deve mentir para os alunos, eu dizia “— Olha, essa eu não posso te responder 
agora, vou responder mais tarde, quando eu tiver mais competência”. Então, é claro que a 
pessoa se sente um pouco insegura no ensino superior, porque o nível dos alunos é muito 
maior, eles são muito mais preparados, então você sentia uma insegurança logo no início, 
depois não, com dez anos você já fica absoluto, depois dos trinta, a pessoa já fica um pouco 
acomodada, a pessoa já trabalhou muito, a pessoa já tende a ficar relaxada, mais tranqüila, 
já não exibe o esforço de antes. 

Antes de eu ir pra São Paulo, eu era um pouco mais liberal, os alunos botavam o pé 
na carteira, e eu nem ligava pra esse fato, depois que eu voltei comecei a ver os professores 
lá em São Paulo, principalmente que eles, não sei se por causa do frio,  entram com aquelas 
batas, não sei se ainda existe hoje, umas batas compridas, via aquele modo formal e mudei 
um pouco. Quando eu cheguei aqui em Belém eu já não conseguia, como anteriormente, 
então isso me chamou bastante atenção, inclusive lá em São Paulo, que não tem esse 
negócio de almoço, eles passavam o dia todinho na universidade, não todos os dias, mas o 
dia que eles iam era o dia todinho, que eles passavam lá, foi isso que me deu uma 
modificação na minha vida, a postura deles mais tradicional, então, quando cheguei aqui, já 
estava um pouco modificado, eu me tornei menos liberal. Tinha a impressão que, por os 
alunos lá serem mais respeitosos, aqui também, em função da minha maneira mais 
tradicional, eles se tornariam também maiôs respeitosos. 

O docente tem que estar preparado mesmo e, uma coisa interessante e que foi uma 
recomendação do MEC, é que se fizesse uma reciclagem e sempre se tivesse mudando de 
disciplina, para poder se tornar um docente melhor. Na Universidade Federal do Pará, por 
exemplo, eu ministrei quase todas as disciplinas, só não aquelas especificas, como 
Estatística, a qual eu nunca fui apaixonado. O professor de matemática, neste caso 
específico, deve ter uma visão muito mais ampla do conhecimento humano que envolve 
essa disciplina exata, para poder repassar aos alunos que a matemática não é apenas 
cálculos, mas todo um contexto, uma diversidade mais abrangente. Na UEPA, eu fiquei 
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praticamente só com uma disciplina, porém, assim que eu entrei, ensinei outras mais. Dessa 
forma, pude desenvolver um trabalho diferente, quando dei aos professores, aos meus 
colegas e à alguns alunos tudo o que eu havia escrito, muitos dos meus trabalhos. 

No interior, cada docente ministrava uma determinada disciplina, então, isso foi 
uma contribuição muito grande que os outros professores me deram, pois eu ensinava por 
meio daquelas brochuras que eles elaboravam. 

Na Federal, nunca dei aulas à noite, quando o fazia, apenas era para substituir um 
professor que faltava por necessidades. Uma experiência que eu tive na UEPA, onde havia 
aulas de manhã, de tarde e de noite, depois tiraram as aulas da tarde, ficando apenas as da 
manhã e as da noite, foi a adaptação ao curso noturno, o qual eu não estava acostumado e 
que terminei me acostumando. Até porque eu via que os alunos da noite, por exemplo, eram 
mais velhos que os da manhã, os quais tinham uma faixa etária menor. Observava que os 
alunos da noite eram, em geral, pais de família, trabalhavam o dia todo, tinham a idade 
mais avançada e faziam um esforço muito grande para acompanhar a disciplina 
matemática, que, por si só, já não é fácil, além de ter que terem uma força de vontade e 
tenacidade muito firmes para poderem levar seus cursos a termo. Hoje, vendo esses antigos 
alunos já professores formados, e muitos, inclusive, dando aulas na UEPA, noto-lhes o 
agradecimento estampado em seus rostos e o respeito expresso em suas palavras, pois que 
muitos ainda me chamam de professor, não obstante já estarem na condição de colegas. 
Mas, essa nostalgia educacional acontece com todos nós, visto que eu, por minha vez, ainda 
chamo os meus antigos professores de professor, e não de colegas.   

Acho a minha relação com a docência muito boa e estável, nunca tive problemas,  
nunca tive altos e baixos, nunca tive altercação e sempre fui admirado; nunca pensei em ser 
mais do que os outros, e os meus colegas professores sempre foram bastante humildes e 
generosos comigo, de modo que o nosso relacionamento sempre foi muito amigável. 

Eu tive a felicidade de acompanhar o crescimento e o desenvolvimento das minhas 
filhas desde bebezinhas, porque minha mulher trabalhava o dia todo na SUDAM e ainda 
dava aula na Escola Normal à noite. De modo que eu passei muito tempo junto das minhas 
filhas, pude seguir passo a passo toda a educação delas. A minha filha mais velha, Adriana, 
se formou com 20 anos de idade, em Administração de Empresas; a outra, que fez 
odontologia, que são 5 anos de curso, formou-se com 22 anos de idade. Tive essa 
possibilidade de ajudá-las e sou feliz por isso. Porém, não foram só as minhas filhas que eu 
pude auxiliar. Ajudei também meus familiares, meus amigos e muitos alunos, dando-lhes 
apoio intelectual, moral e muitas orientações. Ajudei os filhos de vários amigos como o do 
Pena de Carvalho e o do Antônio Coelho, dentre outros. 

Granjeei o reconhecimento e respeito das pessoas e da sociedade. Eu estava até 
falando para o meu amigo Pedro Sá que lá na Assembléia Paraense, onde pratico 
hidroginástica, sou o único negro da turma. Eles sabem que sou professor, mas, fato 
interessante é que, nós, professores, em nosso meio, nos tratamos todos iguais, porém, ali 
na assembléia, eu via a maneira respeitosa como as pessoas me olhavam e percebia o 
tratamento excepcional dirigido à mim. Quando me operei e precisei ficar um mês em 
descanso, recebi um telefonema de lá da Assembléia desejando-me melhoras e me 
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perguntando quando eu voltaria às minhas atividades. Percebi mais ainda esse fato quando 
eles vieram me perguntar se eu era professor universitário, notei a admiração deles quando 
afirmei que sim. – “Olha, Pedro, eu nunca havia reparado que o professor tem esse valor, 
principalmente professor de nível superior. É bem verdade que nós não ganhamos o que 
merecemos, mas temos a vantagem do reconhecimento e da admiração das pessoas e da 
sociedade, e olha que vem até escrito no imposto de renda: Professor de Ensino Superior.” 

O Rui, como pessoa? Bem, ele é um cara que gosta de ajudar todo mundo. Ajuda o 
pessoal da minha família, ajuda um amigo que está com necessidades, ajuda uma 
empregada doméstica; É uma pessoa muito dedicada. Como professor, procura uma 
aproximação de amizade com todas as pessoas, inclusive com funcionários e subalternos da 
parte de administração, de modo que o relacionamento dele é muito bom. Gosta das pessoas 
e tem certeza que as pessoas gostam dele também. É uma pessoa de relacionamento muito 
fraterno, sem nenhum tipo de altercação, nunca teve nenhuma desentendimento com aluno, 
com professor, com funcionário, nunca teve nenhum tipo de relacionamento improdutivo. 

Além de coordenador do curso de Matemática, as outras funções as quais ocupei 
foram: de coordenador do colegiado da Federal, por quatro anos; de chefe do Departamento 
de Matemática da Federal, por dois anos; e, na UEPA, substituí o Souza, coordenador do 
curso de matemática, porque ele estava se aposentando. Posteriormente, tive que substituir 
novamente o coordenador do colegiado, sendo que depois fui eleito, definitivamente, 
coordenador, pois, como te falei, não havia ninguém para assumir o cargo. Na semana 
acadêmica eu participava das comissões. 

Eu fiz na Federal um trabalho de pesquisa que foi proposto pelo meu colega José 
Maria Bassalo. Quase todos os meus colegas o tem, porque foi publicado em uma revista da 
área de matemática. É sobre uma generalização do Teorema de Pitágoras. O teorema de 
Pitágoras, no triângulo retângulo, se você construir um quadrado sobre a hipotenusa, a 
soma daqueles quadrados sobre os catetos é igual à soma do quadrado da hipotenusa. 
Naquele teorema fundamental o Bassalo havia observado que não só o quadrado, mas o 
retângulo também, tinha a mesma área que a soma dos outros retângulos de uma figura 
qualquer. Havia uma generalização, e eu fiz essa generalização. Outro trabalho que fiz foi 
sobre Euler, matemático suíço. Fiquei muito impressionado com a vida dele, porque ficou 
cego dos dois olhos e, mesmo assim, conseguiu produzir por mais de dezessete. Só não foi 
considerado o maior matemático do século XVIII porque o Newton morreu na segunda 
década desse século, levando o título. Fiquei bastante curioso e decidi fazer o trabalho a 
respeito da “Equação de Euler”, a qual estabelecia uma equação  em que se  tirava várias 
outras propriedades usando só uma relação. Também fiz, junto com o colega Paulo de 
Tarso e o colega Waterloo, ambos da federal, um trabalho sobre a história do núcleo de 
matemática, física e química e os seus respectivos históricos. Trabalho o qual também foi 
publicado. 

 Recentemente uma colega da Federal me telefonou para que eu fizesse um estudo 
sobre os professores de matemática do Paes de Carvalho. Eu disse que iria fazê-lo, pois era 
um projeto o qual nutria a muito tempo. Até porque muitos dos professores da “antiga” já 
estão aposentados ou já faleceram. Então, para mim, é uma excelente oportunidade para 
relembrar os velhos tempos  lá pelo Pães  de Carvalho. 
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Haviam certas dificuldades em desenvolver projetos de pesquisas. Mas, há algum 
tempo, a CAPES começou a incentivar o desenvolvimento de projetos de pesquisa. Isso é 
interessante porque, no meu tempo, eu não tive incentivo algum para fazer minhas 
pesquisas e projetos. Fiz tudo por conta própria. Certa vez, quando quis publicar algo na 
UEPA, inventaram tanta burocracia e dificuldades que terminei por me desanimar e 
esquecer a empleitada. E olha que eu não estava pedindo seque uma folha de papel ou pelo 
menos um tostão, apenas que fizessem a publicação por lá. Nada consegui. Terminei 
fazendo com meus próprios recursos, pois quando a gente quer muito uma coisa, tem que 
batalhar até ao final. 

Sempre tive uma boa auto-estima, sempre mantive uma personalidade enérgica, 
foram poucas as vezes que considerei minhas atitudes equivocadas, ou achei as minhas 
escolhas dúbias. Li o livro de Bertrand Russel, Por Que Não Sou Cristão?. Em relação a 
religião eu tinha uma porção de dúvidas, não acreditava em muitas coisas. A questão de que 
alguns vão para o céu e outros para o inferno, a mim me parecia injusta ou mesmo 
equivocada. Acredito que os preceitos da igreja me reprimiram muito na adolescência, por 
isso comecei a estudar os fundamentos de muitas religiões, e descobri que suas muitas 
contradições fazem mal à mim, como para as pessoas em geral. Talvez eu não entenda 
certas mudanças, porém, hoje, já mais maduro, vejo que as religiões apontam-nos 
caminhos, mas a decisão de caminhar é nossa. Deus não criou nenhuma religião, e acredito 
que poderemos ser salvos mesmo sem ter uma. Sou concorde de que as regras morais estão 
aí para praticarmos ou não, é uma questão particular de consciência pessoal. O pecado está 
nos olhos de que o vê e nas atitudes de quem o pratica.  

Fui ser bancário com vinte e dois anos de idade. Namorei com minha esposa por 
dois anos. A conheci em 1957 e casei em 1970. Tivemos duas filhas, mas só depois de sete 
anos é que fomos ter primeira. 

O que me motivou a ser professor de ensino superior, além daquele professor guru o 
qual já mencionei, foi, principalmente, a influência que a pessoa do professor exerce 
positivamente sobre os outros. Além da importância considerável que se dá ao professor 
universitário. 

Eu investi na minha formação em temos de compromisso profissional. Na época que 
eu passei a ser, podia comprar livros e todo o meu investimento foi na educação. Comprava 
livros  não só de matemática, como também das outras matérias, todos que me pudessem 
trazer cultura de um modo geral. Senti o compromisso com a educação porque a minha foi 
muito boa. A mãe do ex - governador Almir Gabriel foi minha professora no colégio Barão 
do Rio Branco, nos dava aulas particulares de graça, em sua casa, na Governador José 
Malcher. Por essas coisas boas as quais recebi, decidi retribuir com uma boa qualidade de, 
um bom desempenho profissional, para que  meus  aluno tivessem tudo aquilo de bom e 
positivo que recebi. 

Sempre fui um professor sério, nunca relaxei na minha vida de professor, tanto que 
eu fui um dos professores que nunca teve uma falta na Federal. Ou melhor, a única falta 
que tive, foi quando dava aula de engenharia e esqueci de assinar ponto. Fui treinado em 
regime militar na Feij. Lá, pontualidade e assiduidade eram como matéria de matemática ou 
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português, reprovava mesmo. Por isso, fiquei com esse ar de sério e disciplinado o qual 
tenho hoje. Creio até que eu era meio caxias, porque a minha filha nasceu em um dia e no 
outro eu dar aulas. 

Meus professores contribuíram muito para minha identidade profissional. O 
Professor Rui Brito, Professor Renato Pinheiro Condurú, Professor Fernando Vieira, 
Professor Alfredo Boneff, todos foram meus professores e meus ídolos. Não lembro de 
forma negativa de nenhum professor. Mas, que eu lembre, a professora Sarmento de 
Francês, professora carrasca a qual obrigava mesmo os alunos a estudarem, mas nada que 
passa-se dos limites. Meus professores, como já disse, contribuiram muito para a minha 
formação, e eu, por minha vez, sempre quis contribuir para a boa formação de meus alunos, 
através de uma boa postura e de exemplos de honestidade e responsabilidade os quais, para 
mim, são fundamentais. 

A principal característica da identidade profissional docente é saber se relacionar 
com todos os componentes da sociedade, entender a diversidade de seus alunos, ter um bom 
relacionamento fora da instituição, em casa, em seu local de trabalho, em fim, tratar a todos 
com dignidade e respeito, isso é que é importante. Em uma análise retrospectiva,  sinto-me 
realizado, acho que fiz um trabalho num nível muito bom para a formação dos meus alunos, 
tive um bom relacionamento familiar e um proveitoso intercâmbio social. 
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ANEXO 2 
 

– História de Vida da Professora Nilda de Oliveira Bentes 
 
Óbidos, a cidade na qual nasci, localiza-se no Oeste do Pará, à margem esquerda 

do rio Amazonas. Em virtude da sua situação geográfica ser privilegiada pois que é o 
ponto mais estreito do rio e bastante profundo, é caminho obrigatório de todas 
embarcações que se dirigem a Manaus,  capital do estado do Amazonas. 

Gosto de falar dos rios e da floresta porque eles têm sido de muita significação na 
minha vida. Tudo, enfim, da Amazônia marcou presença deixando em mim um sentimento 
muito forte. 

Como filha de Óbidos, cresci cara a cara com o rio Amazonas. Eu o contemplava 
diariamente. Depois, quando saía da cidade, passava a observar seus afluentes, como o 
Tapajós, o Paru, o Trombetas e o Nhamundá. Este último separa o Pará do Estado do 
Amazonas, e sempre que passava férias na fazenda dos meus pais, localizada no Igarapé 
do Nhamundá, tinha oportunidade de contemplar sua grandiosidade. Isso, vale dizer, para 
se ter uma pequena idéia das distâncias paraenses, falar também da minha convivência 
amazônica e de toda uma interação com o meu ambiente geográfico. 

Rememorando esses fatos, chego à conclusão que, ao admirá-los, ao vê-los tão 
fortes, tão grandiosos, tinha a noção de percebê-los ajudando-se mutuamente, chegando à 
conclusão de tudo na natureza necessita viver em equilíbrio, armônia e em colaboração 
mútua um dando força para o outro. Eles se interpenetram. Essas trocas são tão constantes 
que é possível observar na natureza um trabalho grandioso, bem articulado.  Para citar um 
exemplo, basta falar da relação entre as águas e as plantas, originandoa flor que aparece na 
vitória-régia. 
 Isso sem falar da floresta, que, segundo minhas reflexões, também conseguem ser 
imensas, fortes e altaneira, porque vivem em parceria e têm, dentre outros objetivos, 
formar uma grande paisagem e trabalhar a fim de purificar o ar e proteger os homens e os 
animais. 

Isso tudo que relatei tem a ver com meu projeto de vida. Tenho certeza que isso 
influenciou na minha vida profissional como educadora. Seja como professora de educação 
infantil, passando como alfabetizadora, depois professora de 2° grau, chegando ao 3° grau 
e também como psicóloga da rede pública. Para desenvolver o ofício de educadora 
precisava e sentia grande necessidade de implementar trocas, de articular conhecimentos, 
de partilhar, visando poder ter uma melhor compreensão do todo. Sinto que minha 
construção é  histórica, e se constitui desde a minha infância, fruto de um cotidiano que se 
armonizou na minha relação com o ambiente amazônico. 

Ao resgatar esses caminhos percorridos na minha infância, chego às vivências e 
envolvimento que sempre tive com a minha família e que me permitiram crescer alegre, 
feliz, embora com uma criação muito rígida que, sem querer, anulou-me em certos 
aspectos. 

Nesse resgate, vejo-me na escola. Minha primeira escola chamava-se Escola 
Anexa São Francisco. Era uma escola particular e multisseriada. A Professora Carminha 
era a única professora e eu estava no ABC. Funcionava mais ou menos como um nível de 
educação infantil. Após um ano nessa escola passei à escola pública, o Grupo Escolar de 
Óbidos, que depois passou a chamar-se Grupo Escolar José Veríssimo. Nesta escola, 
lembro-me da minha professora, chamava-se Laura Nobre de Souza. Entretanto, não 
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terminei a fase primaria no José Veríssimo, pois meus pais solicitaram minha transferência 
para o Colégio São José de Óbidos. Lá, fiz a 5ª serie, exame de admissão e cursei o Curso 
Normal Regional. Na época, eu  era pré-adolescente, apresentava um comportamento meio  
inresponsável pelos estudos; gazetava aula e desobedecia a professora, por isso, terminei 
meus estudos em Óbidos, num colégio de freiras. 

Iniciei minha vida profissional por volta de 14 anos, quando no Colégio São José 
de Óbidos fui, temporariamente, regente de uma turma de educação infantil. Na época, 
estava cursando o último ano do Normal Regional (curso equivalente ao ginásio) e as 
irmãs da congregação da Imaculada Conceição (religiosas que gerenciavam o Colégio São 
José) pediram-me para ser regente de uma turma de educação infantil, substituindo a 
professora da série que se encontrava ausente da cidade por um curto período de tempo. 
 Na educação infantil procurei aprender com a minha própria viv~encia, a minha 
memória não registra nenhuma prática que fosse a mais adequada aos alunos. 

A rotina era assim constituída: o espaço e o tempo eram organizados conforme 
meus poucos conhecimentos de psicologia e didática. Enfim, esforçava-me para atender as 
necessidades e interesses das crianças. 

Todos os dias fazíamos uma roda da qual saiam todas as atividades do dia. As 
primeiras atividades diziam respeito ao ambiente organizacional da rotina diária, os papéis 
e as funções do sujeito-aluno e do sujeito-professor. Era o momento em que 
conversávamos e, nesse encontro, uns com os outros, íamos decidindo o que fazer naquele 
dia. Nessas conversas, surgiam as atividades mais importantes, porque era o que eles 
gostavam de fazer e serviam de conteúdo para as nossas aulas do dia-a-dia. Com isso, 
íamos percebendo as semelhanças e as diferenças, num movimento introspectivo, no qual 
cada criança enxergava o que mais gostava de fazer. 

Ao vasculhar as minhas lembranças, resgato algumas atividades que as crianças e 
eu desenvolvíamos, como brincadeiras de roda, e isso era uma constante na rotina diária. 
Uma outra atividade acontecia quando distribuía os brinquedos às crianças e elas os 
espalhavam pela sala toda, construindo as mais variadas brincadeiras, utilizando o jogo 
simbólico, a fantasia, enfim, todo o interesse peculiar à sua idade, voltado para o faz-de-
conta, muito comum nos jogos e brincadeiras infantis. Após a merenda, lembro-me bem, 
as crianças ficavam deitadinhas na esteira, fazendo o repouso. Enquanto isso, eu contava 
estórias. Recordo-me, algumas crianças dormiam profundamente e a estória funcionava 
como uma atividade agradável, relaxante, um momento afetivo que filtrava carinho e bem 
querer, e o sono sintetizava a significação de tudo que sentiam e expressavam na 
tranqüilidade de descanso: a quietude de suas próprias casas. 

Outra atividade era a “hora da musiquinha", momento em que as crianças 
cantavam fazendo gestos, reproduzindo certos pontos da música, numa linguagem não 
verbal. As crianças criavam seu próprio gesto para imitar os trechos da música do 
Pintinho Amarelinho, do seu Mané, do Coelho da Páscoa e tantas outras. 

No cotidiano de professora, ainda em Óbidos, após terminar meu curso Normal 
Regional, iniciei o trabalho na rede pública de ensino, regendo uma turma de 1ª serie do 
primeiro grau. Era um contingente de criança que não sabia ler e escrever. Estavam 
ingressando na escola pela primeira vez. No meu trabalho como alfabetizadora usava o 
método simbólico e conseguia fazer com que as crianças fizessem progressos. Eu tinha 
um cuidado especial pelas minhas turmas de alfabetização. Gostava muito de alfabetizar 
crianças. 

Paralela a essa atividade, trabalhei como professora de educação física no curso 
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Normal Regional. Lembro-me do bispo de Óbidos a pedir aos meus pais para eu fazer um 
curso de educação física em Fortaleza, Ceará. Lá aprendi várias modalidades de ginástica, 
entre elas, a feminina moderna. Estas modalidades têm como característica movimentos 
graciosos e molejos que fazem dela um exercício bonito, de muita graça. Eu percebia nela 
movimentos agradáveis. Minhas alunas, já adolescentes, avaliavam a aula como muito 
boa. Diziam gostar muito, não economizavam risos e tudo parecia contribuir para nossas 
aulas serem espaços prazerosos e muito agradáveis. 

Após essa época, já na década de 60, deixei minha cidade de Óbidos e vim para 
Belém. Comecei a fazer o Curso de Formação do Professor Primário, antigo colegial em 
1969. Ele foi realizado no Colégio Visconde de Sousa Franco. Este Colégio é a melhor 
escola de Belém, haja vista a seriedade e responsabilidade com que formam as pessoas, a 
fim de exercer suas atividades junto à comunidade. 

Simultaneamente a esse curso, continuei a trabalhar na rede pública de ensino. 
Lembro-me de da primeira escola na qual exerci minhas atividades, ela fica no bairro da 
Cremação e chama-se Escola Dr. Mário Chermont. Também nessa escola, continuei 
alfabetizando crianças. Uma coisa, porém, me intrigava no ambiente escolar, era a relação 
de medo que existia entre mim, a diretora e a supervisora. Eu me observava e via que me 
portava de maneira silenciosa e formal para com elas, e era falante e alegre nas suas 
ausências, mas, quando elas estavam por perto sentia como que um perigo iminente - 
medo. Isto me levou a pensar que nem tudo na escola estava correto, mas podia ser 
diferente, pois o objetivo dos comportamentos interpessoais apontavam um melhor 
relacionamento. 

Nesse contexto, fui construindo minha prática pedagógica, longe da autoridade, por 
temer o autoritarismo e a gestão antidemocrática da diretora e da fiscalização da 
supervisora pedagógica. Junto dos meus alunos, era falante, criativa, espontânea, sempre 
buscando o novo com muita ousadia. Nesse sentido lembro-me que o Curso de Formação 
do Professor Primário me dava bons conteúdos de Didática, Psicologia e Filosofia para 
melhorar e fazer avançar o meu fazer de alfabetizadora. Eram como luzes que vinham de 
várias direções e minha prática pedagógica ganhava nuanças de qualidades. 

Mas, nem tudo se revelava tão simples: a evasão, o excesso de faltas, a minha 
impotência frente às crianças ao fazer poucos avanços, os baixos salários do professor, as 
escolas desaparelhadas, a falta de material didático, os meus próprios bloqueios em não 
saber como fazer a fim de todos obterem progressos, deixavam-me desanimada. Muitas 
vezes fui autoritária, economizava o riso, assumia expressões faciais duras, dirigia-me aos 
alunos com uma linguagem distante, estranha e percebia nesse momento que os meus 
alunos, em conflitos, poderiam se perguntar: que professora é essa? 

Depois, caía em mim e, imediatamente, procurava ser dócil e amiga deles. Queria 
tanto ser uma professora "adaptada" ao contexto social, queria ser moderna, um modelo 
novo de professora. Percebia que os alunos sentiam por mim um misto de carinho e medo. 
Isto me angustiava por estar essa situação muito clara na minha consciência. 

Para mudar de atitude, buscava ir ao encontro da essência do ser, do eu individual, 
do sujeito cognoscente, por acreditar ser a aprendizagem gradual e construída pelo sujeito 
do conhecimento. Ele é seu próprio arquiteto e, por isso, deve-se respeitar a 
individualidade e a história de vida desse ser, capaz de refletir e se encarregar da sua 
própria aprendizagem e extruturação. 

Estabelecia um clima de aprendizagem, usava muito material didático para que, a 
partir da condição semi-concreta, pudesse atingir o nível cognitivo, o processo de 
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aquisição da aprendizagem. Minha sala de aula era muito colorida e guardava um 
aconchego muito bom e propício à aprendizagem. 

Uma coisa, porém, me angustiava: observava que minha prática não se 
diferenciava. Minhas aulas continuavam a ser por meio do método silábico, embora 
tivesse, por várias vezes, tentado experimentar o método do conto, porque gostava de 
contar estórias às crianças, mas não conseguia fazer a ponte e promover a aprendizagem 
do aluno. Então voltei ao método silábico por ser esse método o que me fazia entrar em 
sintonia com as crianças e ficar gratificada pela percepção de seu processo de apropriação 
do conhecimento, por meio das lições de aula, conseguindo, gradualmente, mediante 
pequenos, mas constantes avanços, firmar palavras novas e construir um novo 
vocabulário. 

Trabalhando na rede pública de ensino na década de 60-70, fui transferida para 
uma escola bem próxima de casa. Era a escola anexa ao Colégio São Paulo, gerenciada 
pelas irmãs Angé1icas. Nessa escola mantinham-se salas de alfabetização a 5ª série do 1° 
grau, para as crianças pobres. 

Guardo na lembrança, só fui admitida naquela instituição por meio da Irmã 
Domitila que, ao atender o meu pedido, fez tudo o que pôde e conseguiu minha lotação 
junto a Secretaria de Educação. Nessa escola fui surpreendida pela fragilidade do meu 
fazer de alfabetizadora e a prática anteriormente vivida por mim, como algo que me 
realizava, se revelou impotente. Lá, havia uma criança de nome Vera, era multirrepetente e 
não fazia progressos. Tenho gravada na memória a dificuldade dela. Apresentava 
dificuldade para leitura e escrita, não conseguia aprender a ler e escrever, porém era uma 
menina viva, alegre e gostava de mim. 

Foi nas aulas do Curso de Pedagogia da UFPª, o qual comecei a freqüentar naquela 
época, que vim a me dar conta da singularidade de seu problema. Vera talvez fosse uma 
criança disléxica. Ao tomar conhecimento de um possível diagnóstico para o seu quadro, 
Vera já não era mais minha aluna. Procurei muito essa criança, jamais a encontrei. Sua 
lembrança ainda hoje é uma marca a me predispor a fazer uma análise do quanto a crença 
que eu tinha da eficácia da minha prática era ilusória. Penso o quanto, provavelmente, 
devo ter contribuído para a dominação e o desenvolvimento de atitudes de submissão e 
subserviência, o quanto eu deveria estar contaminada pelo viés preconceituoso de alguém 
que “lava as mãos e usa, na prática, o gesto de Pilatos", Queria muito saber de Vera... 
Ainda hoje esse caso mexe comigo, porque muito pouco fiz por ela. Muitas vezes me 
faltou paciência. Mas, também, lembro-me do agir mecânico, de tanto insistir com ela, um 
dia leu para mim, com muita alegria: “A Eva viu a uva". Ela era tão sapeca, parecia sadia, 
mas eu não conseguia compreendê-la e, quem sabe, deve ter ficado, na maioria das vezes, 
muito humilhada e envergonhada. Que efeitos isso deve ter causado na sua intimidade? 

Ao pensar nestes momentos tão dramáticos, sinto minha alma tão amarga, tenho 
vontade de voltar a ser criança e brincar de faz de conta. Pegar as minhas bonecas e 
fantasiar pessoas de quem cuido e, com carinho, compreender todas as suas dificuldades. -
E, aquela entre elas que eu não conseguir meus objetivos, lamentar meus fracassos 
simbolizado por meio dos remendos que faço nas roupas das bonecas, costurar minhas 
derrotas, as minhas angústias e, silenciosamente conseguir apagar o que minha 
insensibilidade impediu de tocar e pedir perdão à você Vera. Hoje eu tenho condições de 
cuidar de você. Apareça! 

Não é difícil compreender, mas tinha de continuar. Porém, não mais fazendo 
vítimas. Entendendo a mim mesma, como cidadã falível, mas que não se deixa abater e que 
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precisa continuar minha prática de outra maneira. 
Assim, da Escola anexa ao Colégio São Paulo, pedi minha transferência para a 

Escola Estadual Paulino de Brito. Também nesta instituição trabalhei com a 1ª série do 1º 
grau, mas logo passei a exercer um trabalho técnico como orientadora educacional da 
escola. Entretanto, a função de orientadora educacional foi por pouco tempo. Fiz um novo 
vestibular e fui aprovada para o curso de Psicologia. Então, voltei a universidade em 1975 
e deixei temporariamente de trabalhar na rede pública de ensino. 

Para cursar Psicologia, pedi licença sem vencimentos por dois anos. Durante esse 
período lecionei no 2° grau, no Colégio Gentil Bittencourt, ensinando Psicologia e no 
Colégio Santa Rosa, Administração Escolar, no Magistério de 2° grau. 

Ao terminar o curso de Psicologia, passei a trabalhar na Secretaria de Estado de 
Educação, no Departamento de 1° grau. A função de psicóloga só passei a exercer após 
haver sido aprovada em concurso na rede pública de ensino. Trabalhei na equipe de 
supervisão escolar e orientação educacional. Um dos meus primeiros trabalhos foi junto a 
crianças tri, tetra e penta repetentes. Eram crianças que estudavam com base no Projeto 
Avante. 

Este projeto tinha por objetivo trabalhar com crianças retidas na primeira série. 
Perdi noites de sono sem saber como conseguir fazer para essas crianças avançarem. Todos 
os casos desse programa os quais não conseguiam êxito eram encaminhados a mim e eu, 
sozinha, nada podia fazer por elas. Eu revisitava as teorias psicológicas que diziam respeito 
à atuação do psicólogo escolar, sobre como trabalhar com a prevenção e com a 
organização de classe homogênea. Eu desenvolvia treinamento em serviço com os 
professores envolvidos no projeto. Trabalhava junto com os professores, discutindo teorias 
de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Baseava-me em autores como 
Ausubel, Piaget, mas, o contato com a realidade escolar exigia muito mais do que o 
emprego de teorias, colocando em xeque o meu fazer de psicóloga. Recordo-me, 
tentávamos trabalhar a aprendizagem de conceitos, procurando fazer uma adequação a 
nível de jogos dos conteúdos de programa, fazendo uma ponte com a teoria piagetiana. 

Nosso esforço era quase improfíquo, comparado com o numero de crianças que 
continuavam quase paradas e não venciam as dificuldades de leitura e escrita. 

Na época, eu procurava trabalhar com os pais. Mas, via de regra, eram pessoas 
cansadas. Muitos viviam em condições subumanas. Eram produto de uma sociedade 
dividida em classes, representavam uma população sofrida que, muitas vezes, tinha de 
deixar seus filhos sem assistência para conseguir o mínimo necessário a fim de sobreviver. 

Buscávamos uma teoria de Retenção de Aprendizagem, porque todos nós, 
professores e equipe técnica, acreditávamos na possibilidade de toda criança ser capaz de 
aprender. Entretanto, um aspecto me chamava a atenção, a questão da humilhação e da 
vergonha que essas crianças sentiam na sua intimidade. Faltava confiança para falar à 
alguém dos seus problemas e, por isso,  calavam-se, ficando veladas em suas intimidades. 
Parecia haver um julgamento moral muito forte nessas crianças intimidamdo-as. Via de 
regra, já não lutavam mais para aprender. Era fácil perceber, sentiam-se inferiores aos 
colegas. Não tinham confiança nos pequenos avanços que faziam. Quando conseguiam 
verbalizar alguma coisa ou faziam de cabeça baixa, com pausas e, às vezes, escondiam o 
rosto com as mãos para ensaiar um pequeno desabafo da situação dolorosa na qual viviam 
na sala de aula, por não conseguir chegar ao nível da turma. 

Essa situação sempre me chamou atenção e me deixou com muitas interrogações. 
Lembro-me, na época, procurava encorajá-los e dava à professora essa mesma orientação. 
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Buscávamos, mediante o ensino diversificado, trabalhar com as turmas em sistema de 
rodízio para ver se junto com elas deflagrávamos a aprendizagem e o acesso ao 
conhecimento. Para isso, na primeira parte da aula, a professora atendia a metade da turma, 
a outra metade no segundo tempo dessa mesma aula. Organizávamos o espaço da sala de 
aula de tal maneira que esse arranjo físico permitisse fixar à frente os alunos que 
necessitavam receber atendimento direto da professora. Concomitantemente, a outra parte 
da turma ocupava-se desenvolvendo atividades que podiam resolver sozinhos, ou seja, 
atividades que não dependia da intervenção direta do professor (exercícios previamente 
planejados pela professora), seja pela elaboração pelas crianças dos seus próprios 
exercícios, ocasião na qual demonstravam seu auto-conhecimento sobre determinado 
conteúdo. 

Na segunda metade da aula havia o rodízio da turma: os grupos de crianças 
trocavam de espaço físico, ou seja, o grupo que trabalhava com atendimento indireto do 
professor passava a receber atendimento direto, enquanto o outro grupo, ocupava-se com 
sua auto-aprendizagem, elaborava os próprios exercícios ou desenvolvia tarefas 
previamente elaboradas pela professora. 

Por outro lado, na hora da execução de ações independentes, ocasião na qual as 
crianças elaboravam suas atividades, evidenciando realmente o dominado por elas, ou 
quando demonstrando desempenhos nas ações previamente organizadas pela professora, 
tinha-se o cuidado de pedir trabalhos que as elas já fossem capazes de fazer sozinhas. Eram 
auto-ditados de palavras já fixadas e muito bem assimiladas, escritas de vogais, enfim, 
situações que, supunha-se, já haviam dominado. Com isso, dava-se oportunidade a elas de 
se auto-gratificarem com o acerto. 

Esse trabalho não era desenvolvido em todas as escolas. Cada técnico se utilizava de 
procedimentos pedagógicos que julgassem estarem mais próximos de atender os alunos. 
Pensávamos, ao se trabalhar as diferentes realidades de acordo com a experiência do 
técnico responsável pela escola, na verdade, atender as peculiaridades locais e, assim, 
perceber as variadas realidades com seus problemas próprios e a cotidianidade do meio 
social em questão. 

Minha prática com criança multirrepetente não se revelava tão simples. O psicólogo 
sozinho não podia resolver todos os problemas imediatamente, como via de regra era 
exigido dele. Em primeiro lugar, nenhum problema tem solução rápida. Sua natureza é 
complexa, precisando de tempo a fim de atingir seu desvelamento. Em segundo lugar, se o 
psicólogo cair nessa armadilha e procurar dar respostas ríspidas às questões que a ele se 
apresentam, corre o risco de não realizar nada, a não ser chegar a exaustão. Os problemas 
têm muitas facetas e só podem ser atingidos se trabalhados nas suas múltiplas determantes, 
com a ajuda mútua de vários profissionais, numa relação de reciprocidade, ou seja, em que 
os diferentes focos trazidos pelos vários profissionais se cruzem para o núcleo no qual os 
profissionais concordem e cooperem entre si, ocorrendo, assim, a aglutinação do saber. 
Quando isso não ocorre, necessariamente, o trabalho não tem o salto qualitativo e o 
profissional fica desacreditado. Criam-se julgamentos negativos e, em geral, esse 
profissional sofre críticas severas. 

O trabalho desenvolvido pela equipe do projeto Avante, no qual eu estava inserida, 
era realizado mediante a aplicação de várias técnicas. Cada técnico, psicólogo, orientador 
educacional, supervisor, professor, especialista de área, assistente social, sociólogo, enfim, 
toda a grande equipe, mesmo não funcionando num trabalho com características 
interdisciplinares, guardava em comum uma concepção de homem. Não julgávamos que o 
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sucesso ou o fracasso fossem determinados pelas potencialidades diferentes trazidas por 
cada indivíduo ao nascer. Não acreditávamos que a diferença social e economia pudessem 
ser explicadas pela capacidade individual ou pelos interesses individuais, mas o contrário, 
as diferenças sociais e econômicas têm a ver com o fato de pertencermos a uma sociedade 
de classe, sendo a posição do indivíduo fruto da sua origem social. As dificuldades de 
leitura e escrita não se inscreveriam como conseqüências de causas individuais, seriam 
resultado de um processo a envolver questões maiores, como as desigualdades sociais, 
econômicas e culturais. 

Esse quadro, acrescido dos problemas internos da escola, como, currículo, relação 
professor-aluno, metodologia, enfim, toda essa ferramenta de trabalho metodológico, 
didático e psicossocial, talvez fossem os maiores responsáveis pela multirrepetência da 
grande maioria dos alunos. 

Em 1987, deixei o colégio Gentil Bittencourt. Nesse ano prestei concurso na 
Fundação Educacional do Estado do Pará – FEEP, hoje, Universidade do Estado do Pará. 
Estava sendo criada a Faculdade de Educação do Pará – FAED, hoje, Centro de Ciências 
Sociais e Educação. A Fundação, então, selecionava seu corpo docente. Fui aprovada e 
passei a trabalhar com a disciplina Introdução a Psicologia, no curso de Pedagogia, nas 
habilitações Magistério, Educação Especial e Administração Escolar. Dentro das minhas 
reflexões acerca dessa disciplina se põe a questão central: como ensinar Psicologia para 
professore? Nesse movimento, é necessário repensar uma psicologia às nossas questões, e, 
talvez, a primeira aula aos professores deva ser a reflexão de que toda criança é capaz de 
aprender. O jovem e o adulto nas universidades precisam ter presente o conhecimento da 
realidade e buscar uma formação a partir da historicidade do ser professor, que cultivam em 
sua essência,na pessoa do professor presente em cada um, ao enxergar esse caminho, 
identificando-se com a profissão docente. 

Na Secretaria de Educação, no Departamento de 1º grau, na Divisão de Avaliação 
de Ensino de 1º grau, local em que ocorreu meu último trabalho como psicóloga numa 
equipe interdisciplinar, percebo o meu trabalho com grande possibilidade de se realizar de 
maneira significativa. Nessa equipe, quando realizávamos debates, reuniões acerca do 
trabalho de avaliação da aprendizagem, via que tinha muito a contribuir e a disciplina 
Psicologia muito para contemplar. Lembro-me que a maior parte do tempo trabalhávamos 
com a pesquisa do SAEB\MEC, realizada em quase todo o país sobre as condições e a 
qualidade de ensino. O SAEB\MEC é uma pesquisa que faz o cruzamento do rendimento 
escolar do aluno com todos os outros indicadores como: metodologia, gestão escolar, 
esperando avaliar, assim, as condições de ensino e sua conseqüente qualidade. 

Entre muitas perguntas que me faço, está, em primeiro lugar, a maior de todas, a 
grande pergunta: O que a Psicologia tem a ver com isso? Em que medida a Psicologia está 
cooperando para melhorar esse quadro? 

Nessa perspectiva, a minha própria questão, que há muito tempo carrego e está no 
meu pensamento, nas minhas reflexões sobre ensino, aprendizagem, avaliação, relação 
professor-aluno, tem a ver com as crianças que sofrem sanção educativa, quando são pegas 
colando, quando são reprovadas, não apresentam desempenho em nível da turma no dia-a-
dia, no seu cotidiano escolar. 

Refiro-me à questão relacionada com a moral da intimidade que considera o 
sujeito-psico1ógico nos seus processos interpessoais, na relação com o outro, quando se 
defronta com a humilhação e a vergonha, via de regra, quando algo privado é levado a 
público, como por exemplo, uma confissão pública em decorrência de um ato ilícito, muito 
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comum numa sanção educativa. Nesse sentido, em que situação ficaria o sujeito que 
aprende? Como será a sua relação com o mundo? Como fica a sua organização interna e 
externa, ou melhor, sua subjetividade? 

Ela é um ser no mundo e interage com os professores, com o conhecimento, num 
lugar especial, a sala de aula. De que forma, então, relaciona-se com o mundo da escola que 
o agride, o faz ficar envergonhado e humilhado em sua sala de aula? Como isso é 
elaborado? Como é a intimidade desse sujeito, ao incorporar os "problemas", as 
dificuldades, as deficiências? 

Parece-me que trabalhar essa questão requer uma nova ética. Uma nova escuta. Uma 
nova posição frente ao mundo. Seria preciso procurar criar vínculo com o outro "ser", a fim 
de entender seu mundo subjetivo. Procurar compreender questões como auto-imagem, 
confiança, enfim, compreender o "ser" no que é mais íntimo, talvez o eu "afetado" por 
sentimentos de vergonha e pela humilhação sofrida, e isso tem a ver com o alter-ego. Este é 
o amigo íntimo, o amigo que se confidência coisas que não se revela a mais ninguém, e se 
morre, mas não se conta. Ele nunca trai e é o amigo a quem confidenciamos os nossos 
segredos, a existência de intimidade. O mundo literalmente privado. 

Digo, nesse sentido, que é necessário resgatar a fala dessa criança, entender melhor 
esse "calar de si", resgatando o seu desejo que não é diferente de toda criança a qual 
consegue obter sucesso, fazendo emergir uma realidade interior positiva, busca 
conhecimento de si, refletindo individualmente ou em grupo, modificando suas percepções 
sobre o conhecimento, a rede de relações e se estabelecendo, construindo um conhecimento 
seu, aprendendo a aprender. 

O psicólogo ainda não conseguiu fazer um trabalho de troca e em parceria. A 
questão da atuação do psicólogo nas equipes passa muito pelo aspecto da patologia da 
conduta. Ele é visto como alguém na equipe apenas para atender “o aluno prob1ema” e 
precisa de um atendimento individual. Ele é ate desnecessário na equipe se não fizer seu 
trabalho clínico, a ele só resta dar soluções às patologias como: o aluno que não aprende, o 
hiperativo, o aluno que cola, não faz os deveres, falta às provas e\ou exames, rouba e não 
demonstra atenção à aula. 

A questão a se colocar à ele é de ser o solucionador de questões comp1exas que 
extrapolam o fazer do outro profissional. Ele, sozinho nesse “fogo cruzado", jamais 
apontará soluções. Então, via de regra, é rotulado como alguém que perde a sua identidade 
ao trabalhar com questões de ensino. 

As características, ou melhor, as premissas de um trabalho interdisciplinar ainda não 
são claras no fazer das equipes. A busca, em conjunto, da intercomplementaridade pela 
aglutinação de pontos comuns, a cooperação no sentido de que algo mútuo se conserve, a 
fim de se chegar a um acordo, visando os problemas em questão, ainda não chega a ser 
objetivo comum da equipe. 
Nesse quadro, não sinto a questão passar pela ausência de uma identidade do psicólogo ao 
lidar com a questão pedagógica. 

A idéia que tenho é que a identidade se forma no cotidiano do trabalho. E a própria 
natureza do profissional, ao se sentir capaz de fazer um trabalho na área da educação, não 
só porque se sente atraído pelos problemas da área, mas porque tem sintonia e consegue 
sincronizar a teoria psicológica com a prática, em um fazer condizente com a questão em 
foco de a educação. Esse gostar, sentir-se atraído, essa busca e o enveredar-se na questão é, 
a meu ver, identidade. 

No caso do psicólogo, o fato da psicologia contemplar fortemente o pedagógico, ou 



 

215

seja, o caso da psicologia ter bases muito forte nas questões como aprendizagem, relação 
com o outro, desenvolvimento humano, motivação ligada a interesse, auto-realização, 
sentimentos e emoções, mostra ser um contra-senso pensar que o psicólogo, atuando na 
área pedagógica, estaria ''fora de lugar". Ao contrário, as relação fronteiriças entre a 
psicologia e pedagogia só pode aproximar esses campos e esses profissionais. Nesse 
sentido e falso supor que o psicólogo perda sua identidade trabalhando com educação. Na 
verdade, já existe, a priori, uma identidade do psicólogo como educador. 

Acredito que atuação do psicólogo escolar só poderá ocorrer com a 
interdisciplinaridade. Vejo sua ação ligada à educação, seja como profissional de saúde ou 
agente de mudanças, ou ainda, como visualizador da preventividade na escola, como de 
grande importância, e isso só ocorrerá se trabalhar numa interlocução diferenciada com 
outros profissionais. Só com o outro, na troca, na parceria pode emergir uma atuação eficaz 
junto a uma ação grupal e não solitária. 

Não se trata aqui de inventar novas técnicas, pretende-se é presentificar o velho, 
tornando-o novo, para se vivenciar a relação grupal, aproximando elos, dando-se as mãos 
em parceria, reinventando a prática que revitalizada, recupera aspectos cognitivos, 
emocionais, físicos, históricos, entre outros. Numa estratégia que remete a questão 
profunda do auto-conhecimento, tendo por base a ampliação gradativa da visão de mundo, 
pode ajudar a conhecer melhor a intimidade de si mesmo, fazendo o sujeito desvelar-se a si 
próprio, contribuindo com a troca para o desvelamento do outro. 

Após concluir meus créditos do mestrado em Psicologia Escolar e desenvolvimento 
humano no Instituto de Psicologia da USP, mas especificamente, após o exame de 
qualificação, voltei à Belém e em 1995. Retornei à sala de aula. Concomitantemente, 
escrevia minha dissertação, cujo tema foi a “Atuação do psicólogo escolar na equipe 
interdisciplinar", passei a trabalhar três disciplinas, Introdução à Psicologia, Psicologia do 
Desenvolvimento e Problemas de Aprendizagem. Foi uma época de muito estresse. Estava 
frente ao absurdo de escrevê-la e trabalhar três disciplinas. Foi trabalho braçal. Terminei o 
ano de 1995 sem muita motivação, mas consegui escrevê-la e começar o ano de 1996 
recuperando o meu trabalho na docência. Falo isso porque consegui trabalhar extensão e 
pesquisa, com isso, consegui trabalhar apenas a Psicologia do Desenvolvimento nas 
segundas series do curso de Pedagogia. 

Nesse cenário, o meu trabalho ganhou qualidade. Quase sempre meus alunos diziam 
gostar das aulas. Os conteúdos estudados têm na teoria genética sua maior concentração em 
Piaget e Vigotsky. Estão presentes na programação Wallon e Emilia Ferreiro. Um pequeno 
recorte da teoria de Freud é estudada, os estágios de desenvolvimento relacionado ao 
sujeito do desejo. Confrontar o desejo no indivíduo penso ser a base para compreensão do 
desenvolvimento e aprendizagem. É uma discussão que está na base, uma vez que, se não 
atendemos o desejo da criança, do jovem e do adulto, o seu desenvolvimento pode ficar 
prejudicado, porque seu potencial não emerge o suficiente por falta de se criar esse espaço 
em sala de aula. Os desejos estão nos esconderijos do inconsciente. Se desenvolvidos, a 
auto-imagem é construída e o processo evolutivo segue mais satisfatoriamente em todos os 
níveis de desenvolvimento. 

Tenho muita satisfação em trabalhar a Psicologia com meus alunos, sei que meu 
trabalho ocorre entre ganhos e perdas, isto faz parte da história. Ao vislumbrar a relação da 
Psicologia com a educação, minha satisfação de ser professora aumenta. Estar na sala de 
aula é muito saudável, é o momento do aprender e trocar com eles. 

Nem sempre meus alunos ficam satisfeitos; eles pedem prática e menos teoria. Estou 
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sempre fazendo esta articulação, não sei se é como eles gostariam. 
As reclamações dos meus alunos não ficam só em querer mais práticas. Elas vão 

também ao ponto em que procuramos – e sabemos com muitas falhas – ter uma postura de 
educador, no qual o papel do professor não é somente de “expositor de conteúdo", mas 
sobretudo de problematizador, porque optamos por uma proposta piagetiana de trabalho. 

Preciso abandonar a concepção de que é o professor que ensina, e me voltar para a 
concepção de que é o aluno o seu próprio arquiteto. Então, o professor deverá ser pelo 
menos o organizador das interações sujeito-objeto, a fim de chegar ao conhecimento. Esse 
descobrir, construir conhecimento pelo próprio aluno me coloca num dilema. Para 
organizar a troca sujeito-objeto utilizo várias estratégias, mas eles sempre reclamam. Se 
trabalho seminários, eles denotam dar trabalho; Se busco a Didática e faço uso da leitura 
em mutirão, parece não agradar, porque é muito cansativo. Por outro lado, quando lanço 
mão de texto para que eles “acolham o objeto e se apropriem do conteúdo, ou se trabalho o 
fichamento ou pesquisa de campo, as reclamações mudam e passam a ser as fotocópias e os 
livros que são caros, ou a inexistência da bibliografia na biblioteca, o que é verdade, pois o 
acervo bibliográfico faz tempo que não é renovado. Quanto à pesquisa, a queixa é não 
dispor de tempo e dificuldades no levantamento de dados”. 

Interpreto ser isto um pouco de resistência. Vislumbro que o conhecimento não se 
dá linearmente, leva tempo para que esse sujeito do conhecimento retome situações, idéias, 
incorpore conceitos, acolha conteúdos. Isso tudo deve ser um processo a requerer 
interações, confrontações na relação sujeito-objeto realizado pelo sujeito ao tomar 
consciência do objeto estudado. Digo isso porque quando encontro meus alunos nas series 
seguintes 3ª e 4ª series (meu contato com eles se dá na 1ª e 2º séries), algumas vezes é uma 
festa. O comentário é por vezes animador. Agora eles dizem: “valeu, você tinha razão"; e, 
via-de-regra pedem para assistir minhas aulas. Percebo que eles são verdadeiros e esse 
carinho e admiração são sinceros porque me telefonam chamando para fazer palestra em 
seus locais de trabalho e ir a reuniões sociais. 

Nesses momentos me percebo nutrida de um sentimento que acalenta meu intimo e 
me faz pensar e questionar: Como se dá a formação? Esse aluno, em breve, será educador e 
precisa de um tempo para “se tocar”, buscar interações, confrontar idéias, refletir ações, 
trabalhar seu próprio desenvolvimento pessoal. 

Tudo isto coloca em xeque a minha tendência de problematizar a situação de 
interação social, de relação com o outro que envolve professor-aluno, enfim, de professor 
numa perspectiva piagetiana no ensino de 3º grau. Mas, é a pratica tão conclamada por 
meus alunos que me faz pensar: Como fazer essa articulação? Como interpenetrar essa 
pratica-teoria? 

Na perspectiva problematizadora, o professor deve atuar no sentido de provocar 
conflitos cognitivos a fim do aluno construir seu conhecimento acerca do conteúdo 
veiculado. Nesse sentido, meu trabalho prático é fazer com que, ao utilizar material de 
sucata, receitas de tintas, de massinha para modelar, pincel, caneta hidrocor, papel, jornal, 
revista e brinquedos pedagógicos, possa-se ligar o conteúdo estudado ao vivencial, 
presentificando na prática o assunto da aula. 

Para realizar de modo prático o processo de coordenação de ações sobre o objeto, 
utilizo a estratégia de oficinas. Criei a oficina de “conceitos piagetianos”, na qual 
demonstro, por exemplo, o conceito de assimilação e acomodação quando estudamos um 
texto sobre a “Teoria Piagetiana: princípios básicos”. Os alunos mostram, mediante suas 
ações, como ocorre a assimilação, por exemplo, lêem o texto, relêem, discutem em grupos, 
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há uma ida a biblioteca, à procura do livro, à consulta deles, à pesquisa em outros livros, 
realizam a busca para conseguir incorporar algo novo ao conhecimento já existente. Quanto 
ao conceito de acomodação, cada grupo organiza o conteúdo estudado procurando 
demonstrar como esse conteúdo está sendo refletido no seu pensamento e com isso passa a 
ser seu, como um aspecto constitutivo, e por isso, modificador e organizador no seu 
pensamento. Eles constroem um texto sobre o assunto, fazem uma relação entre o 
conhecimento existente acerca do assunto, antes de serem modificados e as novas visões 
sobre o conceito estudado, que muitas vezes implica na ampliação das interpretações 
anteriores acerca do objeto conhecido. 

Uma outra oficina é a da “Construção do objeto permanente”. Esse é um conceito 
bastante relevante na teoria piagetiana. Ele acontece no estágio sensório-motor e é onde se 
dá o nascimento da inteligência. Na minha maneira de ver, essas ações do bebê são 
belíssimas. Nossa oficina é elaborada por meio de simulação da teoria na qual esboçamos 
as ações dos bebês nas diversas fases da construção do objeto permanente, na qual ele 
presta atenção a sons, segue com o olhar o objeto que sai do seu campo visual, procura 
objetos escondidos, chora quando sua mãe ou alguém que o cuida vai embora, "estranha" 
ou chora quando é pêgo no colo por estranhos, enfim, exibe de alguma forma a 
indiferenciação entre ele e o mundo, o que é comum, nos primeiros meses de vida, está 
passando por esses processos. Essas idas e vindas no qual o objeto aparece e desaparece 
após certo tempo ganham coordenações, passando a fazer sentido, até o objeto (mãe ou 
qualquer coisa) não deixa mais de existir quando está ausente do seu campo visual, mesmo 
que não esteja vendo e tocando. 

Mesmo trabalhando com oficinas, nem sempre o tempo pedagógico é satisfatório, 
porque ainda estou iniciando o trabalho. Devo dizer, a idéia só veio se concretizar após o 
mestrado. O mestrado, aliás, foi crucial para meu desenvolvimento pessoal. Hoje, tenho 
uma outra leitura do mundo. 

Mas, voltando às dificuldades que encontro ao buscar a prática das teorias utilizadas 
em minhas aulas de Psicologia do Desenvolvimento, é que nem sempre consigo envolver 
muitos de meus alunos. Nesses momentos parecem passivos, limitando-se a olhar sem 
emitir uma reação mais interativa. Diversas vezes saem da sala, só retornando após 
decorrido um bom tempo. Ao conversar sobre isso com eles, justificam que usam esse 
tempo a fim de ir à biblioteca, à xerox ou resolver questões pessoais na secretaria e 
coordenação do curso. 

Na minha maneira de ver, as aulas práticas são vistas como um salto qualitativo, e 
as  reação desse pequeno grupo me deixa sem força, quase parando. Só a minha resistência 
à frustração e o termômetro dos meus sentimentos me dizem que estou no caminho certo. 
Por que é tão difícil a prática? Às vezes parece não ficar claro aos alunos e causa 
estranheza. É tanto trabalho e não há uma verdadeira aceitação. Volto-me para a teoria e 
procuro reorganizar melhor as coisas. Recorro aos livros e as discussões com as turmas e 
quando não se esclarece, deixo a questão em aberto. Quem sabe num outro momento, novas 
assimilações e acomodações não estarão dando mais clareza a questão? 

O trabalho do professor em sala de aula será de qualidade se pudermos unir a 
vivência com a base conceitual, associando-se prática eteoria. Na maioria das vezes não sei 
fazer, ou o que faço não mostra um resultado final como está na teoria. Chego à conclusão 
que é preciso pesquisar e\ou observar um pouco mais o bebê, para se ter mais consistência 
sobre a construção da estrutura do objeto permanente. 

Entretanto, toda essa dificuldade pode ser minimizada se fôssemos bem 



 

218

remunerados. O salário do professor vem sofrendo perdas sucessivas. A política vigente 
atrelada a um modelo neoliberal desconsidera o trabalho docente, deixando de rever a data 
base de reajuste salarial há sete anos. Isso não só repercute na qualidade de vida do 
professor, como interfere no seu trabalho ao requerer atualização constante e o pior, afeta 
sua auto-imagem, de vez que, se chega do mestrado, e não se vê nenhuma alteração no seu 
contracheque. 

O professor não tem, se quer, apoio na sala de aula. Em 1996, faltava esponja e giz 
para trabalhar minimamente com o mais essencial é indispensável. O sistema de reprografia 
não funcionava por falta de pagamento. Felizmente já não acontecem essas situações, mas 
somos penalizados com a falta de espaço, um bom laboratório psicopedagógico, uma 
brinquedoteca, um GT de trabalhos para estudar questões sociais emergentes, uma 
biblioteca que nunca mais teve seu acervo renovado. 

Realizei seleção para o doutorado em 1999, e a minha relação com os saberes, saber 
ser e saber fazer foi aperfeiçoado. Com o doutorado, a gente aprende bastante coisa e 
naturalmente isso vai interferir na minha relação com os meus alunos. Meu doutorado foi 
em educação, pois tenho os cursos de Pedagogia e Psicologia e fiz meu mestrado em 
Psicologia, então, eu entendi que tinha que fazer o meu doutorado em Educação. 

Tive como orientadora a Maria Cecília Góes, trabalhamos o Bakthim, penso que foi 
um grande ganho que fiz, pois já tinha tido meu primeiro contato com o Bakthim no meu 
mestrado, em que trabalhei com análise de discurso, então, pude ampliar meu conteúdo, 
tendo um grande ganho. Trabalhei a relação dialógica na sala de aula, foi de grande 
proveito ter me voltado pra educação, pois me considero uma psicóloga educacional, uma 
psicóloga escolar, assim, pude trabalhar mais de perto com as teorias da Pedagogia da 
Educação, podendo fazer essa articulação, trabalhando com Vigotsky e Bakthim, numa 
leitura voltada para esse entrelaçamento entre psicologia e educação, o que melhorou muito 
o meu fazer na sala de aula e minha relação com os alunos após o doutorado, e passei a 
trabalhar com muitas vozes, Bakthim mostra isso, a Relação Dialógica, e passei a entender 
melhor os meus alunos. 

Uma das coisas que me frustrou muito quando voltei do doutorado foi as turmas 
imensas, eu tinha 60 alunos na sala de aula, nunca tinha tido isso na UEPA, porém, foi 
somente por um ano, fizemos muitos abaixo assinados e muitas outras coisas pra isso 
modificar, e modificou. Só faltávamos morrer de trabalhar com 60 alunos na sala de aula, 
principalmente a turma da noite, aqueles alunos faltavam muito, até hoje uma das coisas 
que realmente me impactam muito é a falta dos alunos, eles faltam bastante. Os alunos, 
hoje em dia, querem fazer duas, três faculdades e não dão conta. Tenho muito aluno que 
quer estudar na UEPA, na Federal, na UNAMA, não sei se isso só acontece com nossos 
alunos da UEPA, mas percebo que querem cursar a UEPA de qualquer jeito, sem grandes 
responsabilidades. 

A minha relação com a docência é muito boa, sinto-me professora, sinto-me bem na 
sala de aula. Fiquei muito tempo na docência e já não sei mais ser psicóloga, tenho 
impressão que, de tanto exercer a docência, eu teria que aprender de novo a ser psicóloga, 
eu teria que ser “caçadora de mim mesma.” 

Eu me sinto na docência como formadora, eu vejo a docência como uma função 
muito importante para a sociedade, ela deve ser realmente exercida com bastante critério, 
com jogo de valor profissional muito forte, eu acredito realmente que eu tenho bastante 
falhas, com certeza, mas realmente a gente faz tudo pra acertar. 
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A docência é um mundo de ganhos e perdas, você ganha muito formando as 
pessoas, mas se frustra muito com a infra-estrutura que se tem, a qual é decadente. Estou 
estudando a Síndrome de Burnout (síndrome da desistência), sobre o adoecimento do 
professor, sua exaustão emocional e, é por isso que digo, existem coisas boas e coisas ruins 
também. Estou realmente me relacionando a esse trabalho em que estou orientando meus 
alunos, então, eu vivencio um pouco o que vêm sofrendo alguns professores, 
principalmente do ensino fundamental e médio. Na universidade, a gente sente muito 
menos a evidencia dessa problemática.  

Pensando em minha identidade profissional, eu a considero como uma segunda capa 
da pessoa que é histórica, é cultural, que está relacionada com a cultura docente, está 
relacionada com o trabalho de docente, com as coisas que você acredita, com os autores 
que você privilegia, com aquilo que você consegue passar para seus alunos e com aquilo 
que os seus alunos passam pra você; como uma troca que existe naquela prática lá dentro da 
sala de aula. Você tem determinadas marcas que vão fazer com que você não seja mais 
aquela mesma pessoa que você foi lá nas primeiras séries, no segundo grau, no início da 
carreira. Com o tempo você vai se modificando e, quando alguém diz: “a Professora 
Nilda”, você já vai vendo a Professora Nilda com certas marcas da profissão dela. 

Só para dar um exemplo, uma vez me procuraram lá na UEPA, e por não me 
conhecerem perguntaram ao  Professor Diniz, e ele disse: “— Olha, é uma professora que 
tem cabelo vermelho e usa as calças no meio da canela”. O pessoal andava procurando 
alguém com cabelos vermelhos e que usasse calças tipo pescador. Pra ver que até a nossa 
maneira de se vestir influencia na imagem que as pessoas formam da gente. É uma questão 
meio que biológica e psíquica ao mesmo tempo, e a qual nos caracteriza como 
individualidades. 

 Outro dilema a me deixar desestimulada é não querer ficar apenas com o trabalho 
docente. Procuro sair um pouco e fazer pesquisa e extensão. 

Sou sujeito de minha própria pesquisa. Investigo a própria sala de aula. Ainda não 
sei no que vai dar, mas busco dentro do modelo etnográfico estudar o meu próprio 
cotidiano. Mas, com relação ao ser isto um dilema, creio estar na falta de motivação pela 
prioridade dada ao trabalho do professor na Universidade. Os cargos administrativos de 
D.A.S (funções de chefia em que se recebem boas gratificações) somam um salário tão 
discrepante em relação ao do professor. Os pró-reitores e o reitor têm um salário tantas 
vezes maior que do professor, e essa discrepância me faz pensar: o trabalho docente não é 
tão bom como o deles. Na verdade, o professor é tão importante, mas, é deixado apenas                                                                                                                                                                               
com um salário ínfimo, que dá só para sobreviver com péssima qualidade de vida. 

Por que sucatear a educação? Por que não investir na qualidade? Penso nisso, 
mesmo sendo uma iniciante e com muitas falhas, vivo tentando, com muita ousadia, fazer a 
pesquisa no meu cotidiano. Mesmo sabendo que estou começando, me permito pensar, já é 
um bom começo. Sei, sozinha não estou, hei de conseguir parceiros para me ajudar e com 
uma boa metodologia e numa linha mais alternativa conseguir dinheiro a fim de obter 
consultoria e realizar um trabalho de qualidade. 
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ANEXO 3 
 

– História de Vida da Professora Luzenilda Moita 
 

Para falar da minha história de vida e dos aspectos sociais e familiares que a 
cercaram, eu começo dizendo que sou natural de Alenquer- Pará, onde permaneci até os 
meus 12 anos. Lá vivi a melhor época da minha vida, porque no interior as pessoas são 
criadas com liberdade. No meu caso, em termos, porque meu pai era um português muito 
rigoroso. Nos éramos 10 filhos, e o bom disso foi ser criado no interior e poder brincar, 
correr e tudo mais. Uma coisa, por exemplo, positiva, que já vim observar aqui em Belém e 
que me questiono: — Por que as pessoas do interior geralmente falam errado e tem aquele 
sotaque mesmo de gente do interior? E por que nós, eu e meus irmãos, não o temos? Em 
Alenquer, morávamos num bairro que se chama Luanda, onde moravam pescadores e 
pessoas pobres, e nós não falávamos errado, nem eu e nenhum de meus irmãos. Aí, já 
morando aqui em Belém perguntamos à minha irmã que é pedagoga: — Por que a gente 
veio de lá e não fala errado? Chegamos aqui e ninguém sabia que a gente era do interior? 
Acredito que tenha sido por causa do meu pai, português, que, mesmo não tendo estudos, 
falava corretíssimo. Ele era muito rigoroso e dizia: “— Meninos, obedecei a vossa mãe!”. 
Era aquele português super elevado. Não sei dizer ao certo, mas acredito que seja por isso 
que a gente fala bem e escreve bem. Uma de minhas irmãs só tem o primeiro grau, mas 
escreve super bem, como se ela fosse formada em letras. Ela escreve poesias, contos, falas, 
faz discursos que é uma maravilha. Imagina se ela tivesse estudado. Então, eu acho que 
morar no interior também tem grandes vantagens. Lá, em Alenquer, contudo, só tinha 
escola até a quinta serie. Naquela época não se tinha, como se tem hoje, educação infantil. 
Eu via meus irmãos irem pra escola diariamente e chorava para ir também, mas eu só podia 
freqüentar a escola a partir dos sete anos, e a professora dos meus irmãos, a Mundinha, que 
me adorava, todo dia via eu chorar, até que um dia ela se responsabilizou e disse à minha 
mãe: “— Deixa essa moça ir pra aula que eu levo!” Ai, eu fui pra escola bem mais cedo e 
me alfabetizei bem rápido, tanto que quando eu atingi a quinta série  tinha apenas onze anos 
e, naquela época, era um exagero uma criança chegar à quinta série com onze anos de 
idade. Eu era no Grupo Escolar, a criança de menor idade. Depois disso, tive que estudar 
em Santarém. Minha mãe primava pelos meus estudos, e como em Alenquer só tinha até a 
quinta série, quando a gente terminava tinha que sair de lá. Eu fui pra Santarém, pra casa de 
uns amigos dela. Foi difícil sair de casa com doze anos de idade pra estudar. Fiquei lá em 
Santarém num colégio de freira chamado Santa Clara, uma escola muito boa, rigorosa, de 
boa disciplina. 

Depois, tive que vir para Belém continuar meus estudos. Eu já tinha vários irmãos 
em Belém. Quando eu estava no curso ginasial, pois era assim que a gente chamava, na 
segunda série, estudei na Escola Santa Maria de Belém, uma escola boa, não era escola 
pública, era uma escola de freira na época, mas eu não me sentia muito bem lá. Não que eu 
tivesse dificuldades na escola. Era uma escola rigorosa, das mais difíceis e onde estudava 
só a elite. Eu não me sentia bem justamente por estar vivendo no meio daquela elite. Eu não 
era daquela classe social e isso era a única coisa que eu estranhava ali, mas com relação aos 
estudos eu não senti nenhuma dificuldade. Apesar de ter vindo de dois interiores, as coisas 
que eu tinha estudado lá se revelavam fáceis para mim aqui. Era então o segundo ano 
ginasial correspondente hoje à sétima série. Até Latim eu estudava se naquele tempo, mas 
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pra mim era fácil ou mais ou menos fácil. O que me deixava constrangida mesmo, era a 
diferença de classe social, lá estudavam os ricos da cidade e não sei por que meu irmão me 
botou naquele colégio, acho que ele queria que eu estudasse no melhor colégio da cidade. 
Meu irmão e meu pai mandavam o dinheiro para pagar os meus estudos. Nos éramos dez 
irmãos. A minha primeira irmã, que veio estudar na cidade, começou estudando interna no 
Colégio Santo Antonio, quando meu pai ainda estava em condições de bancar, mas, com o 
tempo, nós não tivemos mais essa condição. Era caro manter um filho em colégio interno. 
Só ela teve esse privilégio, nós não, tivemos que vir morar na casa de outras pessoas. 

 Fiquei até o segundo ano do curso pedagógico no Colégio Santa Maria, e depois 
veio a época da dificuldade financeira e eu tive que estudar o último ano no Instituto de 
Educação do Pará – IEP, conhecido como Escola Normal de ensino público, a qual ainda 
existe até hoje, foi onde me formei. Comecei a dar aulas muito cedo, aos 16 anos de idade. 
Quando as coisas não estavam bem, minha mãe conseguiu uma cadeira de professora pra 
mim, e eu tive que trabalhar já aos 16 anos. Não foi nada bom estar em uma escola de elite 
onde ninguém trabalhava e eu ter que trabalhar para custear os estudos. Era difícil dar aula 
e estudar. Quando me formei na Escola Normal, passei a dar aulas em duas escolas da 
SEDUC (Secretaria Estadual de Esducação) e SEMEC (Secretaria Municipal de Educação) 
e ainda fazia faculdade, o que era bem pesado. Escolhi Matemática, uma faculdade 
diferente do Curso Normal, o qual não dava base para as Ciências Exatas como o Curso 
Científico. Antes, havia tentado vestibular para Arquitetura e Engenharia, passei nas 
primeiras fases, mas por ter feito o 2 grau, de caráter pedagógico, não cheguei até o final 
das etapas e acabei por aceitar mesmo o ofício de professora, o que na ocasião não me 
agradava, principalmente face à dificuldade de estudar e trabalhar. Lidar com as crianças 
dessas duas escolas públicas me desgastava muito, já que eu não tinha naquela época a 
formação adequada para aquilo. Hoje em dia, eu penso que com as metodologias de ensino 
que eu conheço, então teria trabalhado muito bem. Após isso, ainda estudante de 
matemátic, fui lecionar na escola do Banco da Amazônia, isso há muitos anos, quando o 
BASA (Banco da Amazônia) mantinha uma escola de ensino básico que também ia até a 
quinta série, a melhor da região, onde vinha até pedagogo de fora e onde tudo era muito 
planejado, fosse ele semanal, mensal, bimestral, anual e até diário.Tudo que se fazia, até um 
cartaz, deveria passar pela aprovação da equipe dos recursos audiovisual. Lá trabalhei três 
anos, até a escola ser desativada, mas isso contribuiu muito para a minha formação 
pedagógica, como por exemplo, o cuidado com a elaboração do material didático que você 
vai usar. O método utilizado chamava-se Unidades de Trabalho, muito interessante e 
eficiente. Naquela ocasião, eu era a menos experiente do grupo e passei a trabalhar com 
professores maduros, verdadeiras celebridades da UFPA, lembro me bem das Professoras 
Valda e Cileia. Eu tinha na época 20 anos. Meu primeiro desafio, quando cheguei nessa 
escola, foi enfrentar uma turma só de alunos repetentes, pra você ver como não se deve 
segregar um grupo de alunos, seja difícil ou fácil. Eu não tinha a metodologia para atuar 
com esse alunos, e fiquei desesperada nesse primeiro ano, não me dei bem, chegando 
mesmo a ser substituída face à minha inexperiência. No outro ano, após ter criado uma 
briga, pelo que passou, acabei devido ao tempo pela questão, tendo que enfrentar uma 
turma considerada difícil como aquela. Deram-me um novo desafio numa turma, também 
difícil, de alunos filhos de funcionários do Banco recentemente chegados de  diversos 
Estados e locais distintos, do interior, onde o Banco atuava. Então mais experiente, me dei 
super bem com essas crianças. Avalio que a diversidade de alunos, como nesse caso é um 
fator positivo, ainda que considerando a ansiedade dos alunos em chegar a uma escola 
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nova. Fiz um trabalho maravilhoso; isso me gerou dividendos, a ponto de ser elogiada 
publicamente pela direção da escola e pelos pedagogos que presenciaram meu sucesso com 
aquelas crianças. Hoje, coordeno o curso de especialização em informática na Educação e 
atuo como docente.  Percebo que trabalhar com a diversidade deixou de ser um 
complicador. Neste caso há alunos das mais diferentes graduações e formações e fazemos 
um trabalho belíssimo. Acredito muito, portanto, na inclusão e integração de todos os 
alunos. É benéfico ter na sala de aula essa diversidade. Baseio-me nisso, hoje em dia, 
quando nas minhas  pesquisas do Método Montessori, um dos primeiros a utilizar a escola 
inclusiva, o qual afirma que a classe é uma célula da sociedade dona qual deve figurar os 
mais diferentes tipos de pessoas, o que leva ao crescimento de todos. Lembro do meu 
começo, na escola do BASA, quando, creio eu, ter atuado muito bem com tipos de alunos 
de diferentes origens e níveis de aprendizagem. Após a escola do BASA, trabalhei em uma 
escola católica famosa, uma escola particular, tradicional, lá trabalhei quase 20 anos. As 
freiras gostavam muito do meu trabalho. Também, para quem experimentou a escola do 
BASA, como costumavam dizer: passada na “casca do alho”, onde tudo era planejado. Por 
essa razão, não tive dificuldade em adaptar-me e encontrei uma certa tranqüilidade neste 
colégio. Lá vivi anos bons da minha vida. Ministrava só aulas de matemática. 

Com o passa do tempo, tornei-me presidente da Associação dos Professores do 
Colégio e procurei defender os direitos dos meus colegas docentes. Fiz várias propostas às 
freiras, como: assistência social aos funcionários, melhores salários aos professores. Por 
fim, fui demitido, como ocorreu com todos os presidentes anteriores da Associação. 
Acredito, apesar de tudo, ter deixado alguma semente plantada durante minha passagem 
pela presidência da associação, coisas que as fariam refletir, sobre como deveriam mudar 
com relação a sua estratégia de lidar com o ser humano. Nisso acho que contribuí muito, 
mas vivi momentos políticos muito difíceis nessa escola. Eu tinha que defender os colegas, 
pois eles não podiam se pronunciar porque poderiam ser demitidos junto comigo, e eu tinha 
que respeitar o silêncio deles. Gostava muito de lá,  senti  muito aquela demissão injusta, 
pois eu queria propor idéias boas e não fui ouvida. Idéias que poderiam ser produtivas para 
o crescimento da própria escola. Creio que se fosse hoje, o pensamento das freiras seria 
bem diferente daquela época porque já eram questões relevantes aos dias atuais, pelo seu 
caráter coletivo.  

Após essa experiência, tornei-me docente da UEPA, após prestar dois concursos. 
Isso há cerca de quinze anos. Na UEPA, realmente adquiri um novo fôlego, pois nela o 
docente tem liberdade de expressão e pode realmente se aplicar e pesquisar, ter sua própria 
iniciativa, diferente da escola do ensino médio, onde você é um repetidor de informação, 
usando aquela metodologia tradicional de escrever no quadro, corrigir o exercício e o aluno 
copiar para que memorize, na qual aluno é bom se conseguir reproduzir o que você tiver 
dado a ele.  

Na universidade, comecei a trabalhar com a metodologia do nosso Curso de 
Formação de Professores, com base na pesquisa, ou seja, o princípio educativo fundamental 
é a pesquisa. Gostei muito, pois já me interessava antes pelo método Montessori, o qual 
acredita na autoconstrução do conhecimento pelo aluno, à medida que ele interage com as 
variáveis ambientais. Aprofundei-me na pesquisa desse método e visualizei grandes coisas 
combinando Montessori e com a metodologia da UEPA. 

Quando cheguei a UEPA, no princípio, enfrentei algumas dificuldades, como 
entender o que era a metodologia de aprendizado por projetos, diferente, mas muito 
interessante. Fiquei um pouco aflita por não ter trabalhado assim antes, porém, adaptei-me 
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imediatamente. Hoje em dia, trabalho com esse método no Curso de Especialização em 
Informática na Educação, com base na pesquisa. O que pesou mais na minha carreira na 
UEPA, foi quando atuei na disciplina Prática Docente, em escolas cicladas, pela 
necessidade de formar professores que estivessem capacitados para trabalhar com 
diferentes séries e níveis de crianças em uma mesma sala. Os professores não sabiam o que 
fazer, principalmente, com as crianças que não gostavam de matemática. Eu mesma fiquei 
perplexa quanto ao método de ensino adotado, sem uma fundamentação teórica de “como 
uma criança aprende”. Lembrei-me de quando era docente no segundo grau e já havia 
melhorado bastante, pois já havia tido contato com o método Montessori. Quando iniciei na 
universidade, preocupou-me o fato de formar pessoas que não se tornassem meras 
repetidoras e que levassem algo diferente para o seu futuro aluno, e aprendessem como 
fazer isso.  

A pesquisa foi um bom caminho, criamos um laboratório chamado Espaço 
Metodológico Maria Montessori para construção de material e pesquisa teórica, onde os 
alunos podiam construir seu material com base na cientificidade do método Montessori, ou 
mesmo alternativo, ou com base em métodos semelhantes aos princípios montessorianos.  

Havia reuniões acadêmicas, que faziam parte da metodologia, e ajudaram-me em 
meu crescimento profissional, pois eram reuniões dos professores com a coordenação e 
direção dos cursos e, nessas reuniões quinzenais, muito se aprendia. Discutíamos se a 
metodologia acabava ou não acabava, e nós, da equipe de matemática, éramos todos 
inseguros com relação a isso, tínhamos muitas dúvidas. Muitos colegas nossos não 
aceitavam essa nova metodologia e nos primeiros anos, nos primeiros semestres, 
trabalhamos com dificuldades. As dúvidas sempre surgiam: — Será que os alunos 
aprenderão? Dará tempo de cumprir o conteúdo? Ou será melhor desenvolver bem um só 
tema? As nossas inseguranças e inquietações eram tantas, que nos reuníamos pelo menos a 
cada semestre para avaliar o que havíamos feito, quais equívocos haviam sido cometidos. 
Será que os alunos haviam aprendido? E a questão do tema que levava à perda do 
conteúdo? Os matemáticos se baseavam na questão do aluno ter perdido ou não perdido o 
conteúdo, a questão do tema ou projeto, gerava muita discussão. Sempre aprendíamos com 
os outros. Compartilhávamos textos e livros uns entre nós professores, porque tínhamos 
muito a aprender ainda, tivemos que estudar as teorias de aprendizado, eu nunca havia 
estudado Piaget, por exemplo, e gostei muito, pela aproximação com o método Montessori. 
Estudei bastante as teorias de aprendizado para entender os dois pólos do esquema de 
Piaget, Skinner, depois Vigotsky, etc. Sempre buscamos a questão de ir além de ser um 
professor de matemática, mas ser um educador acima de tudo, com o objetivo de levar a 
educação matemática para os nossos alunos, o que não era fácil para nós que tínhamos uma 
formação exclusivamente da área de exatas. 

Hoje, sinto-me um pouco pedagoga. Até meus colegas professores reclamam, 
acham que os esqueci, pensam que me sinto exclusivamente pedagoga. Na UEPA, sinto-me 
muito bem, tenho bom relacionamento com as pessoas e tive poucos momentos de 
aborrecimentos. Na verdade, cresci muito nessa universidade. Estudei muito, aprendi a 
fazer projetos de pesquisa e fiz vários. Gosto do que faço. Para meu crescimento 
profissional, pesquisei, li bastante, especializei-me em Informática na Educação 
especialização e em Educação à Distancia, além de ter cursado Mestrado em Educação, 
com a pesquisa voltada para o uso do computador na educação matemática, e, hoje, 
coordeno um  Curso de Especialização. Adoro este trabalho, mas a minha grande 
preocupação ainda é com os nossos alunos do Curso de Formação de Professores, de buscar 
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para eles novas metodologias para aprendizagem da matemática, a fim de conseguir sair da 
pedagogia tradicional que apenas ensina a reproduzir, repetir, memorizar, decorar fórmulas 
e postulados, e partir, realmente, para um ensino de matemática no qual o aluno construa. 
Mostrar que não é difícil de aprender, porque nossa mente já é uma mente lógica e existem 
algumas metodologias que permitem ao aluno construir o conhecimento de dentro para 
fora, sem a necessidade de memorizar, mas sim de estimular sua capacidade de criar, de 
criticar, de tomar decisões. É isso que devemos procurar mostras aos nossos alunos, para 
tentar fazê-los se sentirem mais confortáveis com relação ao aprendizado de matemática, 
porque vemos nossos alunos demonstrarem resistência nesse aprendizado. 

Meu grande objetivo, como professora de matemática nesta instituição, é o de 
quebrar essas barreiras, de mostrar para eles novos ângulos de ver a matemática, novas 
metodologias de ensino-aprendizagem, a fim de vivenciaram algo diferente. 

Escolhi ser professora por influência da minha mãe. Eu jovem, com 16 anos, não 
tinha opinião própria e necessitava trabalhar pela dificuldade da vida, e qualquer profissão 
que aparecesse seria bom. Tornei-me professora com apenas 16 anos. Não foi fácil, não tive 
a vivência da adolescência, pois tive que trabalhar muito cedo. Ao olhar para trás, após 
todas essas experiências, chego à conclusão que minha escolha profissional foi imposta 
pela minha realidade da época. Hoje, se me dada a oportunidade dentro de uma outra 
realidade, ao longo dessa prática do magistério, de escolher o que eu queria para o meu 
futuro, escolheria com convicção ser o que sou, uma professora, para trabalhar, se possível, 
logo com os professores e voltaria a escolher ser professora de metodologia da matemática, 
e não quero sequer me aposentar tão cedo.  

A minha visão dos meus primeiros professores, principalmente da professora 
Mundinha, com a qual comecei antes dos 7 anos, é maravilhosa. Inclusive, encontrei com 
ela recentemente em Belém, e ela se lembrou de mim. Ela conhecia bem minha mãe e, por 
isso, lembrava-se de mim. Foi uma experiência muito boa a que tive da educação infantil à 
quinta série.  

Obviamente, vivenciei experiências negativas na relação professor-aluno durante o 
ensino médio e o superior, e algumas delas me marcaram. Foram etapas difíceis para mim 
por ter encontrado professores, matemáticos, muito formais, que primavam por mostrar a 
matemática de uma forma super difícil. Vários dele agiram assim. Durante a graduação não 
foi diferente, pois toda a turma mostrava dificuldade. Começamos o curso com 36 alunos e 
terminamos com apenas 12; o restante saiu de vez e acabou por desistir do curso. 

Como profissional, procurei não me espelhar em alguns professores de matemática 
do ensino médio e até de nível superior. Lutei para fugir da imagem do professor que 
mantém o paradigma de reproduzir, memorizar, copiar. Parti para ver a matemática de 
forma mais contextualizada, mais vivencial. Sempre procurei espelhar-me em professores 
que demonstraram isso e tiveram participação positiva na minha formação, por exemplo, 
quando eu estava no segundo grau e comecei a me interessar pela matemática. Estava no 
segundo ano do curso pedagógico, conheci um professor muito bom, o qual mostrava a 
matemática de uma forma interessante, prática e contextualizada. No momento em que a 
matemática era teórica, muito difícil, ele conseguia fazê-la fácil, então eu disse: — A 
matemática é fácil, vou começar a me interessar por ela. 

Com relação a minha identidade profissional, nós que formamos professores, 
tendemos a influenciar nossos alunos à medida que eles se espelham em nosso estilo de 
abordar a matemática, a ponto de alguns alunos admitirem ver a matemática nessa nova 
visão, como uma coisa boa e prática. Eu acredito que a minha visão sobre a educação e de 
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aprender a matemática, é sentida pelos alunos. Sinto que eles reconhecem o meu estilo. O 
aluno, do ponto de vista profissional, encontra-se numa fase de descoberta e afirmação de 
sua escolha e de sua identidade profissional, por isso, precisa ter esse espelho, de ter vários 
estilos de professores no intuito de poder refletir sobre a prática pedagógica de cada um e 
comparar professores com os quais teve contato e suas repercussões acerca das práticas de 
aprendizagem. 

Construí minha identidade profissional com muita vivência, muita dificuldade, 
muita prática, muitos livros, pesquisas, leituras e muitas lições aprendidas, que, ao longo da 
minha vida, serviram-me muito. Conheci os vários níveis de ensino e, como docente, 
aprendi também com os pares, ao ver suas inquietações e seus questionamentos.  

Hoje, vejo um significado diferente entre a profissional que sou e aquela que 
começou aos 16 anos. Vejo que eu era uma “tola pedagógica”. Não conhecia nenhuma 
teoria de aprendizagem, nem sequer sabia que elas existiam, para mim era aquilo do quadro 
negro e do giz. Atualmente, minhas práticas pedagógicas têm suporte científico nas teorias 
de aprendizagem. Sei quando estou usando uma teoria, quando estou usando outra, quando 
elas permeiam, qual eu devo abandonar. Há momentos que ministro aulas expositivas, mas, 
no momento, que vivenciamos as oficinas, sei o que estou fazendo, sei que estou deixando 
os alunos construírem. Eu não acredito num professor que não conheça as teorias de 
aprendizado. 

Comparando minha vida profissional com a minha vida pessoal, visualizo um 
divisor nítido, pois, como profissional, sinto-me uma pessoa segura, que aprendeu muito. 
Estou certa que ainda tenho muito a aprender, porém, considero-me bastante segura 
pedagogicamente. Já na minha vida pessoal ainda tenho muitas inquietações e 
inseguranças, algumas são superadas e aparecem outras. Na verdade, em termos de 
realização, sinto-me muito à vontade como profissional e vejo pontos comuns com a minha 
pessoal. Gosto de coisas da vida prática e as contextualizo na sala de aula. Sinto que, ainda, 
preciso caminhar muito como pessoa, gostaria de conseguir tudo de bom e tudo o que 
gosto. 

Tive uma infância muito feliz. Meu pai era comerciante e minha mãe dona de casa, 
mas a disciplina do meu pai foi muito importante na minha formação e isso é importante na 
educação, apesar de, hoje em dia, estar um pouco esquecida, contudo, deve ser repensada 
porque faz parte de nossa vida, seja com relação a horários, seja no cumprir as obrigações e 
as ordens. Esses princípios me foram passados: honestidade, integridade e 
responsabilidade, isso se origina na família. No bairro onde vivia, minha família era uma 
das que tinha mais condições em relação aos demais moradores. Minha mãe ajudava as 
outras pessoas, pois morávamos num meio social simples. Na adolescência, como falei, fui 
estudar numa escola de elite, onde não me senti bem, justamente pela diferença de classe 
social e por encontrar poucas pessoas do meu nível social.  

Casei jovem aos 23 anos, mas fui ser mãe somente aos 30 anos. Como mãe me 
sentia muito insegura, mas meus filhos foram a melhor coisa que ocorreu de verdade na 
minha vida. Como mãe, até hoje, tenho minhas inquietações com eles. Quando eram 
pequenos, eu tinha menos, hoje é mais difícil ser mãe com eles adultos, é diferente, já são 
eles que me dão opinião, dão “teco” na minha vida. 

Na minha opinião, ser professor é ser um profissional que sabe que está 
trabalhando na formação de consciências e eu procuro respeitar as pessoas, e 
construir junto com elas o máximo do conhecimento que aprendi. 
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ANEXO 4 
 
 

– História de Vida do Professor José Roberto Alves 
 
Sou o filho mais velho de uma família de cinco irmãos. Minha família era pobre e 

bastante carente. Meu pai não tem o ensino fundamental completo. Minha mãe tem o 
ensino médio completo e é professora, formada pela Escola Normal. Minha infância foi 
bastante humilde, como uma criança normal, com dificuldade, mas com bastante carinho 
dos pais. Devido à vida simples que meus pais podiam nos oferecer, eu e meus irmãos 
enfrentamos algumas frustrações, como de não termos brinquedos, além de outras coisas, 
que empolgam qualquer criança. Durante minha infância humilde, contamos com a ajuda 
de outros familiares e de amigos. Meu primeiro contato com as letra ocorreu em casa, não 
participei de nenhuma pré-escola ou alfabetização em escolas. 

Não consigo lembrar muitos detalhes dessa época, mas algo marcante 
negativamente, foi a questão de não ter tido brinquedos enquanto as outras crianças tinham, 
não tínhamos, por exemplo, uma bicicleta, só conseguimos ter quando adultos 
praticamente, todos nós. Mas foram coisas que tivemos que superar. 

Quanto à educação formal, só comecei a estudar em uma escola aos sete anos, já na 
primeira série, porque fui alfabetizado em casa. 

Os meus pais me incentivavam a ler jornal. A maior incentivadora foi minha mãe, 
acredito que por ela ser estudante, pois estudava no Instituto de Educação do Pará – IEP 
(Normal) para formar-se de professora. 

Meus professores dos primeiros anos foram bastante atenciosos. Eles entediam que 
não tínhamos muitos recursos, até por conta de algumas características visíveis, não 
tínhamos caderno. Papai pegava folhas pautadas e costurava umas as outras. Era isso que 
utilizávamos como caderno. Os professores nos deram total apoio. Minha professora da 
primeira série de quem eu lembro o nome até hoje, Dulcimar Ferreira, sempre me 
incentivou, na escola seu ensino foi muito positivo. Estudei na Escola Pública José 
Veríssimo. Fiz da primeira até a oitava série. Estudei em uma única escola, e houve um 
ponto positivo em tudo isso. Morávamos no bairro do Jurunas, até hoje meus pais moram 
lá, e ao ser matriculado no José Veríssimo, que ficava na Batista Campos, bairro nobre, 
bem perto do Colégio Particular Santa Rosa, e os alunos que estudavam naquela escola 
pública tinham mais condições financeiras do que nós. Fizemos um leque de amizade o 
qual, penso eu, não seria o mesmo em um colégio do próprio bairro do Jurunas. Talvez, não 
teríamos tido o mesmo desenvolvimento, a mesma busca do ensino, pois os que estudavam 
naquele bairro eram de classe média alta, e pude viver uma outra realidade, um outro 
contexto. Os amigos que conseguimos estabelecer desde a primeira série até a oitava, 
ajudaram-nos, estudávamos nas casas deles, tínhamos apoio de material, e eles tinham 
irmãos e pais que tinham nível superior. Isso foi um aspecto muito positivo para mim. 

 Com meu colegas tive a oportunidade de ter acesso a livros, coisa que eu não tinha 
em casa. Vivenciei uma realidade totalmente diferente. Esse contato com pessoas de classe 
média alta contribuiu, também, para que eu aprendesse e quisesse estudar mais, e  ter uma 
situação diferente da que minha tinha.  

Como não tínhamos revistas em casa, eu era incentivado por meu pai a ler o 
Liberalzinho (caderno infantil de um jornal do Pará). Todo domingo comprávamos o jornal. 
Também éramos incentivados a estudar matemática, pois todo final de semana havia 
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sabatina em casa, porque meu pai sempre gostou de matemática, apesar de não ter muito 
estudo. Ele não conseguiu terminar o ensino fundamental. Por isso, às vezes, queria que nós 
já trabalhássemos para ajudar em casa em vez de só estudarmos. Porém, minha mãe lutava 
para que ele entendesse que estudar e nos formarmos era mais importante. Ela era a nossa 
grande incentivadora em relação aos estudos, se hoje nós somos cinco (5) irmãos, e todos 
com nível superior, é graças as seus incentivos. 

Quando éramos bem pequenos, meus pais moravam no bairro de Nazaré. Depois,  
mudaram-se para o Jurunas já que haviam recebido uma casa como herança de família. No 
bairro de Nazaré, houve uma família que praticamente me adotou. Então eu passava mais 
tempo com essa família do que com os meus pais. Esse foi um aspecto interessante que me 
oportunizou o contato de estabelecer alguns valores na questão de falar a verdade, de se ter 
ética, de ser sincero. Claro que meus pais também exigiam isso de nós, até porque a rigidez 
em nossa criação era intensa. Apanhávamos muito por qualquer deslize, não tinha muita 
conversa, era “peia” mesmo. Nossas amizades eram controladas, pois morávamos em um 
bairro considerado um dos mais violentos em Belém, se não for o primeiro é o segundo ou 
terceiro bairro mais violento da cidade. Não fomos levados para o mundo das drogas 
porque acredito termos tido muitas orientações e cuidados de nossos pais, sempre 
priorizamos o estudo.  

Certamente, o que eu e meus irmãos somos hoje, devemos à rigidez que nós tivemos 
em casa, pai e mãe cobrando. Foram situações que nos ensinaram valores. Eu lembro muito 
bem de uma situação de quando estudávamos no José Veríssimo, na 3ª ou 4ª série, pouco 
mais que 8 ou 9 anos, chegando aos 10, lembro de um colega nosso, que tinha boa condição 
de vida, ao sairmos mais cedo, fomos até a Mesbla (uma loja) que ficava ali perto. Esse 
colega entrou na loja, foi ao setor de brinquedos e começou a roubar brinquedinhos de 
bronze, foi tirando e guardando na blusa, isso me chocou. Desde então, eu me afastei 
totalmente dele, porque se descobrissem, iria “sobrar com certeza pra mim” 

Penso que princípios precisam são adquiridos dentro de casa e devem ser aplicados 
nas situações do dia-a-dia.  

Fizemos amizades na escola José Veríssimo que perduram até hoje, graças a Deus. 
Nessa trajetória formamos um grupo que estudou junto da primeira até a oitava série. Hoje, 
cada um está para um lado. Foram amigos que marcaram minha infância e adolescência, e 
tiveram grandes influências na pessoa que sou hoje. 

Tínhamos interesses comuns, queríamos concluir nossos estudos. Eu pela situação 
da minha família, eles porque queriam manter o padrão que já tinham ou queriam ter mais, 
pois tinham irmãos que já estavam na universidade. Os irmãos deles nos ajudavam nas 
nossas atividades, nos exercícios.  

Eu tive uma grande dificuldade em matemática, apesar das sabatinas em casa, foi 
necessário estudarmos bastante, lembro também de ter facilidade nas disciplinas teóricas. 
Então nós nos ajudávamos bastante, claro que isso contribuiu muito em nossos valores, de 
amizades, companheirismo. Aprendemos a solidariedade, a amizade, desenvolvemos a 
própria paciência. Essa é uma característica muito minha, sempre acreditar, não desistir 
jamais. 

Ao terminar o ensino fundamental, ingressei no Ensino Médio, estudei no colégio 
Estadual Paes de Carvalho. Foi uma outra realidade, apesar de ser escola pública também. 
Estudei toda minha vida em escola pública. Passei por todo um impacto, a saída do Ensino 
Fundamental e o ingresso no Ensino Médio, são outros princípios, outros valores. Você cria 
um outro grupo de amigos e, nesse momento, comecei a conhecer realidades de várias 
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pessoas, de vários bairros de Belém. Comecei, também, a verificar outro horizonte, porque, 
até então, a minha realidade sempre foi da escola para casa, de casa para escola. Ainda não 
tinha visto uma peça de teatro, o cinema era muito raro. Geralmente, no Ensino Médio, essa 
situação foi melhorando. Iniciei outras atividades, como, ajudar os colegas, dar uma aula 
particular. Comecei a ganhar um certo dinheiro por mês, e foi o que aconteceu. Deu-se 
início uma mudança significativa em minha vida, porque eu era jovem e tinha que 
estabelecer um patamar, um sonho. Nessa época, minha mãe já era professora. Havia 
terminado o curso no IEP, e como era professora, o sonho dela era que todos os filhos 
fossem professores. Contudo, houve até uma resistência, sempre houve aquelas situações: 
“— Não, não vou seguir o caminho dos pais. Vou ser um pouco teimoso.". E terminei meu 
curso na área de saúde, no Paes de Carvalho.  

Comecei a praticar esportes. Quis, assim como outros colegas, estudar medicina. 
Porém, não conseguimos a aprovação no vestibular para esse curso. Tentei umas quatro ou 
cinco vezes, e então resolvi estudar pedagogia, até por conta da insistência de minha mãe. 
Ela sempre falava: “— Olha, vai ser pedagogo, vai ser pedagogo.”. 

E por conta dessa insistência, que talvez por ser um sonho dela, já que ela tentou 
várias vezes estudar pedagogia e não conseguiu, mas queria que os filhos fossem 
professores. Depois da quarta ou quinta tentativa para medicina, eu fiz o vestibular para 
pedagogia, em administração escolar 

A visão de ser docente até então, era a que eu tinha construído a partir do espelho 
presente em casa, o próprio trabalho de minha mãe. Ela trabalhava muito. Passava de 
segunda a segunda corrigindo inúmeros trabalhos, estudando e elaborando as suas aulas. 
Por essa vivência de minha mãe, nesse momento, não me via na condição de docente, 
apesar de já ter uma certa experiência ministrando aulas particulares.  

Devo ressaltar que, apesar das dificuldades, eu recebi muita ajuda daquela família 
por quem eu sempre fui acolhido lá no bairro de Nazaré. Nela havia uma pessoa muito 
importante, porque era professora de escola particular. Até hoje, eu a considero como se 
fosse uma segunda mãe, mãe Rute. Hoje, ela já é falecida. Através da prática dela, vivenciei 
também um pouco a idéia do que era ser professor. Em casa ela tinha uma escola particular, 
dava aula dia e noite para os alunos de primeira a quarta série, e como eu convivia com eles 
lá, então em todas as minha atividades de primeira até a quarta séria, recebi aula de reforço. 
Eu não pagava nada e estudava com os outros alunos dela. Entretanto,  eu nunca imaginei 
um dia ser professor. Eu pensava: — Não, minha mãe é professora, eu não quero ser 
professor, eu quero ser médico. Pensava na ascensão social, porque eu daria um salto 
bastante qualitativo na nossa situação, e também o próprio sonho dos pais, minha mãe 
apesar de querer que eu estudasse pedagogia, também gostava muito da idéia de eu ser 
médico. Não consegui e optei por estudar pedagogia, mas, como não queria ser professor, 
ao escolher o curso de Pedagogia, não quis pedagogia magistério. Decidi por pedagogia 
administração escolar, ou seja, não queria estar na docência; mas, queria estar na gestão da 
escola. Pois, ser diretor me daria uma maior ascensão social do que ser professor. Queria 
melhores condições financeiras, e a docência não me estabeleceria isso, pensava. 

Estudei administração escolar e, ao tomar conhecimento melhor sobre o curso, meus 
horizontes se abriram. Os professores deram importantes orientações nessa perspectiva da 
docência, porque é uma área que o curso disponibilizava, e, além da administração escolar, 
havia a oportunidade de atuar na docência no Ensino Médio, nas disciplinas de estrutura e 
estatística. Essa nova perspectiva me motivou e repensei sobre as expectativas para meu 
futuro profissional. Até mesmo em uma dimensão que não tinha antes, pois meus pais não 
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tinham nível superior, não ouviam falar em especialização, mestrado, doutorado. São 
realidades que só começamos a ter noção na faculdade. 

No curso de Pedagogia, tive alguns professores especialistas, outros mestres, outros 
doutores, e eles começaram a abrir meus horizontes, pois, até aquele momento, a única 
perspectiva era terminar o curso de graduação, ou então um curso superior, mas a 
perspectiva da Pós-Graduação não era latente.  

As pesquisas, as atividades de ensino, as visitas que fazíamos as escolas, durante a 
graduação, foram também importantes para que criássemos uma identidade. Na verdade, eu 
comecei a construir essa identidade com a docência. Eu lembro muito bem de uma 
atividade que me chamou muito a atenção em uma disciplina da Professora Albene 
Monteiro, Tecnologia Educacional. Essa aula ocorria uma vez por semana e nela tínhamos 
contatos com várias mídias, vários recursos. Deveríamos fazer uma pesquisa de campo que 
mostrasse a informática nas escolas, conhecer a contribuição que a informática estava 
dando à educação. Creio que a realização dessa pesquisa sobre informática contribuiu 
muito para meu ingresso no Ensino Superior na docência, porque houve concurso na 
Universidade Estado do Pará para professor substituto na disciplina chamada Recurso 
Tecnológico na Educação. O tema da prova no concurso foi informática educativa, tema o 
qual eu trabalhava em minha pesquisa no curso de Pedagogia. A partir de então, houve essa 
perspectiva de abrir os meus horizontes. 

Ao conhecer o projeto do curso de Pedagogia, logo na primeira disciplina, isso no 
primeiro ano, os professores nos informaram que pelo projeto do curso haveria a 
possibilidade de sermos diretores e docentes de algumas disciplinas. Foi, na verdade, num 
primeiro momento, um susto, porque não havia pensado nessa perspectiva de sala de aula, 
na docência; mas sim, na gestão da escola. Comecei a ter uma certa curiosidade, depois de 
inúmeros professores, indicarem eventos para participarmos, de encontros de pedagogia, 
entre outros. Tive contato com professores mestres e doutores. Assim, também com as 
atividades desenvolvidas nos estágios, nas escolas e essa perspectiva da docência começou 
a ficar latente. É claro que o trabalho evidenciado na disciplina de Tecnologia Educacional 
me motivou mais ainda.  

Durante minha formação, tive a oportunidade de desenvolver a docência, embora 
não fosse o foco do curso, 90% da carga horária do curso foi na gestão, mas 10% na 
docência. Terminei meu curso em 1992 e, em março de 1993, a SEDUC realizou concurso 
público para administrador escolar. Fui aprovado, mas só fui chamado depois de 3 anos. 
Em julho de 1993, saiu o Edital para o concurso para Professor Substituto, na Fundação 
Educacional do Pará (FEP), hoje Universidade do Estado do Pará (UEPA), para a disciplina 
Recurso Tecnológico da Educação. Fiz o processo e passei. Havia 13  concorrentes e uma 
vaga em disputa. Fui aprovado apesar de recém graduado, pois havia candidatos com pós-
graduação participando do certame. Por uma dessas coincidências da vida, o tema da prova 
foi justamente o que eu havia pesquisado na disciplina tecnologia educacional. Dessa 
maneira, ingressei no curso de Formação de Professores com uma proposta inovadora, e, 
nesse momento, não posso negar o apoio incondicional que a minha colega Aldeniza 
Ximenes, que já era professora da Instituição, deu-me para consolidar o processo 
pedagógico do curso, com uma proposta inovadora,  

Quando resolvi ingressar como docente no Nível Superior, um aspecto que é 
interessante ressaltar, eu não tinha nenhuma preocupação que me levasse a ter medo de me 
submeter ao processo de seleção. Pois tinha certeza que iria atuar com alunos do curso 
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superior, travar um debate com profissionais que deveriam ter um nível de leitura e um 
nível de compreensão idênticos ao que vivi na graduação.  

As grandes incertezas eram justamente como é que eu aplicaria as práticas 
evidenciadas na graduação. O apoio que tive da diretora da instituição, naquele momento, a 
Professora Vilma, da coordenadora do curso de Formação de Professores, a Professora 
Denise Eiró, e da Professora Aldeniza, foi importante. Deu-me suporte, diante das 
incertezas que eram inúmeras. Primeiro, o curso tinha um projeto pedagógico totalmente 
diferente do que eu evidenciei na minha trajetória acadêmica, na graduação em Pedagogia, 
porque permeava a pesquisa, no então Curso de Formação de Professores, e só tínhamos 
tido a dimensão da pesquisa no último ano do curso de Pedagogia. Outra característica, que 
para mim era inovadora, o fato de o professor ser continuamente orientador. As orientações 
eram feitas a grupos de alunos, orientações acadêmicas, quer dizer sem esses apoios, a 
orientação da direção, da coordenação e da colega professora que me deram apoio em todas 
as situações, o trabalho em equipe, o trabalho em grupo não teria conseguido. 

 As incertezas, com esse apoio, foram diminuindo, e meu fazer pedagógico foi 
ficando mais claro, e o trabalho mais interessante. Claro que, na sala de aula, sempre houve, 
havia e haverá a insegurança. Mesmo hoje, depois de 13 anos de exercício profissional, a 
insegurança pode aparecer, só que de uma outra forma, diferente de quando ingressei. Na 
educação superior, os alunos já têm uma certa maturidade por serem adultos, sabem o que 
querem. São indivíduos que têm suas características individuais totalmente diferentes, têm 
seus anseios e isso já faz uma grande diferença. Sabemos que o nível de cobrança aos 
professores passa a ser maior. Por essa razão que, desde o início e até hoje, tenho a 
preocupação de sempre dar o melhor. Acho que, nesse instante, surge a questão do estudo. 
Lembro que o grupo de professores que eu fazia parte, estudava muito. Líamos bastante, 
porque, afinal de contas, principalmente eu que estava iniciando num Instituto Superior de 
Educação, tinha minhas incertezas. Elas começaram na  metodologia do trabalho, nas 
estratégias de ensino. Tem uma característica que, até hoje, embora depois dessa trajetória 
toda, os alunos sempre me colocaram, que eu sou uma pessoa muito séria. Em 
determinados momento, apesar de ser calmo e paciente, sou muito fechado. As pessoas têm 
uma compressão que não sou aberto ao diálogo, que sou intransigente, que cobro demais. 

Por isso, os alunos me diziam sempre que eu deveria sorrir mais, ser mais alegre, 
contar uma piada. Hoje, consigo me soltar mais um pouco. Mas a questão da seriedade no 
trabalho remonta ao meu ingresso no Ensino Superior. Pois, uma característica que é 
diferente hoje, em meu início, meus primeiros alunos no Curso de Formação de Professores 
já tinham pelo menos, no mínimo, 5 anos de experiência na docência, mesmo em um nível 
menor. Eu era recém-formado, chegando para exercer a docência no Ensino Superior, não 
queria transparecer a característica de um profissional imaturo, um profissional que não 
sabe o que quer. Precisava transparecer uma seriedade e isso permeou todo o meu trabalho, 
a seriedade das atividades e mesmo por uma inexperiência.  

Hoje, há uma maior preocupação da coordenação do curso e da direção centro na 
capacitação dos docentes atuantes na instituição. Quando ingressei, houve algumas 
iniciativas na época da Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD com relação a isso. Houve 
algumas oficinas, alguns mini-cursos com professores já mestres e doutores da 
universidade, naquele momento pra potencializar essa trajetória docente, porém, era muito 
superficial. Éramos Instituto Superior de Educação e passamos à condição em 94 de uma 
universidade. Então vejo que, pelo menos nos dois primeiros anos, não havia essa 
preocupação, um incentivo maior, apesar que, em 94 ou 95, houve um curso para os 
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professores que haviam acabado de ingressar na universidade, com algumas oficinas com a 
Professora Elizabete Teixeira, Metodologia Cientifica; com a Professora Albene, sobre 
Metodologia do Ensino; Vera Picanço e outros professores 

 Atualmente, depois de 12 anos na condição de universidade, esta já faz um 
trabalho, ou seja, existe um departamento de ensino que é vinculado a PROGRAD – Pró-
Reitoria de Graduação, que, após o ingresso de professores na universidade por meio de 
concurso público, fazem um trabalho no sentido de dar informações ao docente sobre o que 
é a universidade e tratam de questões metodológicas sobre avaliação, metodologia do 
trabalho, estratégias de ensino. 

Houve uma mudança radical. Eu ingressei recém-graduado, porque não havia uma 
exigência bem definida, ainda estava se discutindo a LDB e a situação do ensino superior, 
mas a partir somente de 1996, com a nova LDB, foi estabelecida uma exigência do 
professor ingressar no Ensino Superior com no mínimo uma especialização, então até 93, 
94 e 95, na questão do aluno recém-graduado era possível ingressar na universidade para 
ministrar aulas no curso superior, mesmo sem ter uma experiência docente, que era o meu 
caso. Agora, só ingressam professores na universidade com no mínimo especialização, em 
alguns cursos só título de mestre ou doutor. 

Quando penso em minha carreira de profissional docente na universidade, a grande 
frustração que tenho assim como outros colegas docentes, claro sem questionar as 
condições financeiras, salário, diz respeito às condições de trabalho que a universidade 
oferece. Essas têm melhorado, porém ainda não são a ideal, falta acervo bibliográfico, 
faltam recursos tecnológicos para dar conta das atividades, falta uma infra-estrutura melhor, 
mas o grande “nó” é a incompreensão dos alunos sobre o nosso trabalho enquanto 
profissional. Isso não tem me afetado mais porque eu tenho o seguinte aspecto: “Eu não 
desisto dos meus princípios”, ou seja, assim como tive bons professores na minha 
formação, professores que hoje são meus colegas de trabalho, que me deram alguns 
exemplos, procuro dar bom exemplo aos meus alunos, ter compromisso com o meu 
trabalho, ser ético, ser profissional, levar o aluno a pensar, a refletir, ou seja, ter entender o 
que ele está desenvolvendo. Às vezes, é necessário rigor, rigidez cientifica, que é inerente 
ao trabalho na universidade e a gente tenta trabalhar isso com os nossos alunos 

Há disciplinas que o aluno valoriza mais. Eu trabalho com uma disciplina que 
ocorre no último ano do curso, Recurso Tecnológico na Educação, e Didática no início do 
curso. Em se tratando da disciplina Recurso Tecnológico, que só acontece no último 
semestre, percebo que os alunos chegam já no último ano do curso como se já tivessem 
evidenciado toda a trajetória, ali seriam apenas seis meses só para cumprir o tempo de 
concluir o curso e não a valorizam. Então, tento trabalhar essa perspectiva, ou seja, da 
importância, até porque hoje evidenciamos um contexto tecnológico muito amplo, e os 
alunos sub-valorizam a importância da disciplina e até mesmo do meu trabalho. 

Eles dão pouca importância à leitura dos textos e isso deixa, em determinado 
momento, essas frustrações porque poderia ter sido muito melhor, há um envolvimento, 
você se compromete, você está lá, entrega-se para o aluno, faz atividade, mas você percebe 
que o aluno que chega lá parece que não está com a mínima vontade.  

Como princípio, eu não desisto, eu não me deixo ficar desmotivado, mas 
determinado momento você percebe que um outro docente poderia ficar desmotivado: “— 
Não vou fazer o trabalho com seriedade. Vou fazer de qualquer jeito. Vou levando”. Porque 
se os alunos não participam, não fazem a leitura, não tem condições de debate, mas a gente 
vai estabelecendo algumas estratégias. Durante os três, quatro, cinco anos da disciplina que 
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eu trabalhei no curso, com os limites que a universidade tinha, sempre tentei dar um caráter 
mais prático à disciplina. Hoje, conseguimos avançar em relação ao número de 
computadores que a universidade tem disponível. Já trabalhamos com uma perspectiva 
digital, ou seja, de levar o aluno a produzir conteúdo digital e isso mudou, porque agora o 
aluno começa a perceber que esse contexto faz parte do dia-a-dia dele. Embora, 
infelizmente, numa perspectiva chamada ou definida como interdisciplinar dentro da 
universidade, não percebemos essa integração, pois os professores, inclusive, só começam a 
ter contato com esse contexto tecnológico, e isso é uma característica que se percebe, só 
depois que eles fazem um mestrado ou um doutorado. Quando chegam à universidade é que 
verificam a importância de trabalhar com a informática, e ocorre de o aluno chegar ao 
último ano sem esse contato básico. Por quê? Porque os professores não trabalharam essas 
características nas suas disciplinas, o máximo que, inclusive isso foi um elemento que 
conduziu a minha dissertação de mestrado, o recurso que esses alunos têm contato é retro-
projetor e vídeo cassete, em sua maioria, e os textos didáticos. A dimensão dos outros 
contextos, embora a televisão esteja aí, o cinema idem, a informática, a internet, os 
computadores estejam presentes, mas não se percebe essa integração no desenvolvimento 
das disciplinas. Isso leva o aluno a ficar preso à dimensão enciclopédica, a não ter noção de 
como pesquisar na Internet.  

No último ano do curso, poderíamos estar recebendo um aluno que já tivese todo 
esse arcabouço tecnológico ao longo de sete semestres, porém, isso não ocorre. Temos que 
trabalhar nessa perspectiva de mostrar que o contexto tecnológico faz parte do dia-a-dia do 
aluno, dos seus pais, dos seus parentes. Por que não trabalhar isso dentro da própria 
universidade e dentro da própria escola?  O que é importante, percebemos outra 
característica que gradualmente está se instalando dentro da universidade, não que todos 
esses elementos e esses recursos substituirão o professor, mas com o advento da educação à 
distância, estamos vivendo essa mudança de paradigma dentro da universidade, os 
professores estão começando a buscar contato com essas mídias. 

Quando atuo com os alunos que ingressam no primeiro semestres, esses vêm 
inteiramente motivados, ainda por conta da novidade de estarem ingressando no ensino de 
nível superior e, mais do que nunca, deve-se fazer mudanças nas estratégias, nas atividades 
a serem desenvolvidas, até para segurar esse aluno na universidade, e isso também é 
interessante. É interessante porque você se sente motivado, a auto-estima é melhorada. Ao 
mesmo tempo, você vai trabalhando a auto-estima do próprio aluno, a importância de estar 
no nível superior, a própria trajetória de vida enquanto profissional, enquanto pessoa 
mesmo. Isso também se coloca em discussão com os alunos, já que a maioria é oriunda 
também da escola pública. Conseguimos motivar esse aluno e também trabalhar nossa auto-
motivação. Há uma mudança muito interessante porque muda o enfoque do aluno, muda o 
enfoque do contexto e as disciplinas também têm características totalmente diferentes. 

Quando penso em meu fazer pedagógico, lembro que uma coisa marcante sempre é 
o processo avaliativo. Em determinados aspectos, há essa incompreensão do aluno sobre os 
níveis de exigência que o docente estabelece. Creio ser esse o grande “nó” que tenho 
enfrentado, porque a avaliação, em determinado momento, tem um caráter muito subjetivo. 
O olhar que docente tem sobre o rendimento, sobre o desenvolvimento, a participação do 
aluno, nunca é o mesmo olhar que o aluno tem. Para tentar superar isso, tenho estabelecido 
a perspectiva da auto-avaliação. Em todas as minhas atividades, ela está sempre presente, 
tanto na avaliação do professor como na do próprio aluno. Isso me fez crescer bastante pois 
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a partir do momento que eu possibilito que o aluno faça a minha avaliação, do meu 
trabalho, eu tenho condições de, a cada semestre, rever minha prática. 

Com relação a isso, graças a Deus, ao longo dos 13 anos de trabalho, nunca tive 
nenhum problema, mesmo com todo esse aumento de alunos e essa característica um tanto 
rígida de cobrar. Primeiro, procuro ser pontual nas aulas, não faltar, dificilmente tenho 
afastamento por problema de saúde. Sou sempre presente, pontual com os alunos, não 
chego atrasado, não tenho me envolvido com situações embaraçosas. Tenho procurado 
evidenciar o debate. O diálogo tem sido a marca freqüente em minhas atividades docentes, 
ou seja, procuro colocar no primeiro dia como as atividades e a disciplina serão 
desenvolvidas. Então, há a possibilidade de o aluno argumentar, contestar, criticar, 
posicionar-se. No que houver necessidade de mudança, procuro fazer, no que não houver, 
explico o porquê. A dimensão da auto-avaliação, realmente, venho de forma insistente 
trabalhando nessa perspectiva, embora ainda não com resultados satisfatórios, porque o 
aluno considera que a auto-avaliação é o momento de se dar nota. Ele não verifica a 
perspectiva do próprio desenvolvimento, a compreensão que a auto-avaliação propõe, para 
verificar o seu crescimento profissional, o seu crescimento como pessoa. Infelizmente, o 
aluno tem vislumbrado a dimensão da auto-avaliação somente como um espaço para se dar 
nota, e é essa a preocupação que sempre fica ao final, a nota, não o desenvolvimento que 
ele tem na disciplina, a contribuição pessoal aos exemplos dados. 

Ao longo de minha trajetória docente, tenho considerado o compromisso com o 
contexto educacional, com a seriedade nas atividades que estão sendo desenvolvidas na 
universidade, e sinto-me motivado com a docência, gosto do que faço.  

Venho construindo uma identidade profissional, ao meu ver, significativa, a qual 
penso ser comprovada pelas atitudes dos alunos, dos próprios colegas de trabalho, ou seja, 
vejo-me como profissional ético, companheiro nas horas difíceis, os próprios alunos 
também reconhecem, apesar de não entenderem no início, não compreenderem meus 
objetivos, mas ao final eles valorizam o profissional que procuro ser, um profissional que 
tem construído um perfil que os alunos atribuem como positivo. 

Tenho procurado sempre ser um profissional o qual tenta, na medida do possível, 
estar sempre atualizado, em condições de discutir vários temas. Isso se fez mais necessário 
quando além de professor tive que exercer atividades administrativas, como coordenador de 
curso, chefe de departamento, entre outros compromissos experimentados na universidade. 
Esses são outros aspectos que contribuíram para eu ser, hoje, o profissional que sou.  

Durante o exercício da docência, fiz a minha especialização em Informática 
Educativa. Fiz também Mestrado em Educação e, agora, estou cursando doutorado. A 
universidade exige essa busca pelo conhecimento e como a área na qual atuamos é muito 
dinâmica, falar em tecnologia da educação, atualmente, tornou-se imprescindível. Deve-se 
manter atualizado, interagir, participar de determinados fóruns, não pode ficar alheio a 
todas essas inovações. Devemos estabelecer esse perfil de um profissional serio, atualizado, 
sabe do que está falando, com o que está lidando e não trabalha com improvisação. 

Ao pensar sobre meus pares e as contribuições que recebi em minha trajetória 
profissional, creio que há contribuições mútuas, visto que temos discutido vários problemas 
que a universidade enfrenta dentro do próprio Curso de Formação de Professores, assim 
como também o Curso de Pedagogia. Esses vêm sofrendo reformulações curriculares ao 
longo de um tempo. A universidade tem propiciado o debate com vários profissionais de 
diferentes áreas atuando no mesmo curso. 
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Tenho aprendido bastante com meus pares em meu exercício da docência. Aspecto 
positivo, a tolerância com as variedades de idéias e posições dentro da universidade. Isso é 
fundamental, conhecer o outro, conhecer os seus problemas, conhecer outras áreas de 
conhecimento que, até então, pela sua própria formação, você não se identificava. O 
aspecto negativo que vejo dentro da instituição, em linha geral dentro da universidade, é 
essa característica de competição existente entre os professores. Há uma competitividade 
muito grande, projetos de pesquisa, de ensino ou de extensão não sendo aprovados, além 
das atividades desenvolvidas não sendo reconhecidas pelo próprio departamento ao qual o 
docente está ligado. Essa competição quando é positiva, tem a característica de todos 
crescerem juntos, é salutar; mas quando ela ocorre no sentido de só valorizar um grupo, 
torna-se imprópria. 

E quando penso em variadas atitudes docentes que convivi e convivo, lembro existir 
alguns professores que parecem não ter muito compromisso com seu trabalho, ou seja, não 
só com a questão da atualização profissional, mas também o tratamento com os alunos. Em 
meu relacionamento com o corpo discente, escuto os alunos reclamarem demais de alguns 
professores nesse aspecto, de serem professores ausentes e não terem compromisso com a 
instituição. Sempre percebo que a universidade tenta caminhar num processo de avaliação 
do docente, justamente para diminuir situações como essa. E fazer parte desse tipo de 
processo avaliativo não me amedronta, não tenho medo, não penso “— Ah, vai ter 
avaliação!” Porque eu desenvolvo meu trabalho a contento, tenho meus limites, é natural. 

Na minha formação inicial no Curso de Pedagogia, um dos aspectos positivos que 
considero mais importante ter aprendido foi o compromisso, a seriedade e a perspectiva 
crítica, dos meus professores, e isso eu tento trazer para os meus alunos, ou seja, ter 
compromisso com o seu trabalho, o gostar da seriedade. No aspecto negativo, quando via 
professores que não apresentavam essas qualidades, eu dizia: “— Eu não quero isso pra 
minha formação!” Comecei a perceber o que não é ideal, a ver algumas mudanças e tirar 
proveito dos melhores aspectos que lá estavam presentes. Por exemplo, tive alguns 
professores que tinham uma competência científica fantástica, mas eram ausentes muitas 
vezes da sala de aula. Era muito bom, o professor chegava, dava uma aula que me deixava 
maravilhado, mas depois de três, quatro aulas seguintes, faltava. Isso é muito prejudicial. 
De forma alguma, eu quero isso para o meu aluno. Quero levá-lo também a ter consciência 
crítica do que ele está fazendo, da importância que ele tem. 

 A partir de meu próprio exemplo, percebo que os professores que participaram na 
minha formação influenciaram e influenciam até hoje, porque, em grande parte, hoje, são 
meus colegas de profissão e estão demonstrando isso, seja no mestrado, no doutorado, no 
relacionamento profissional. Quando temos a oportunidade de ouvir nossos alunos 
egressos, eles são muito gratos pelo nosso trabalho, pela nossa contribuição na vida não só 
profissional, mas também pessoal. Isso é muito gratificante. Eu digo sempre que educação 
não tem preço, por isso, não há como mensurar, um colega, um aluno, um ex-aluno. Já tive 
o prazer de ouvir de alguns ex-alunos: “— Olha, professor, eu sou muito grato por esse, por 
aquele aspecto tal, pela forma como você conduziu o processo”.  

Sinto-me gratificado sempre que ouço os alunos egressos, colocam-me em um 
patamar de que de várias maneiras trouxe contribuições à construção de suas identidades 
pessoais e profissionais, e visualizo nesse patamar a trajetória que eu tive, sou filho de um 
pai que tem Ensino Fundamental incompleto, uma mãe que tem um Ensino Médio de 
professora, e, hoje, já tive a oportunidade de estar convivendo, até pela questão 
profissional, com pessoas das mais diferentes classes, até sentar em mesa com governador. 
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Na condição de professor, eu já tive essa oportunidade, e é isso que os nossos alunos devem 
compreender que a educação ainda é e sempre será a única válvula de escape para que 
pessoas com uma infância pobre, sem nenhuma perspectiva, vejam na educação essa 
possibilidade de ser um profissional de sucesso. Não era isso que eu queria inicialmente, 
mas fui construindo essa característica com seriedade, não fazer da educação um bico ou 
deixar em segundo plano.  

A partir do momento que ingressei na docência, assumi essa dimensão, essa 
compreensão, e faço hoje o melhor que possível. Desejo isso, também, para o meu aluno, 
que ele veja a educação como um caminho para ser um profissional que possa dar o melhor 
de si para o aluno. Essa perspectiva de acreditar na educação que meus pais acreditaram ser 
melhor pra mim hoje é com o mesmo olhar que eu lanço, pois eu tenho uma filha que está 
hoje com cinco anos. Minha idéia é de poder oportunizar a ela o que meus pais não 
puderam me dar, pois me deram o que podiam. Eles tentaram me oportunizar o que eles não 
tiveram, conseguiram me formar. Hoje o que eu não tive eu tento oportunizar mais ainda 
para a minha filha e assim por diante, eu vejo que é isso que motiva ao trabalho. 

Quando penso em minha pessoa e em meu percurso profissional, vejo com certeza 
que minha trajetória vem influenciando a minha dimensão pedagógica porque se eu 
pretendo levar os meus alunos a terem essa característica do compromisso, da seriedade de 
buscar o conhecimento, de fazer a leitura, de intervir nessa realidade que aí está, eu tenho 
que modificar a minha forma de trabalhar as atividades com os alunos. Então a minha 
avaliação prima por esse preceito, os aspectos metodológicos, as relações com o aluno 
dentro da sala de aula, elas foram se moldando em cima desses eixos que nos 
estabelecemos, ou seja, ter compromisso, a busca constante do conhecimento, manter se 
atualizado e dar o significado crítico sobre o que eles estão evidenciando na sala de aula, 
então isso nós conseqüentemente trouxemos ao longo da nossa trajetória profissional e 
dentro da sala de aula, pedagógica, tentando mais do que nunca a cada semestre, a cada ano 
letivo, novas estratégias, novos aspectos metodológicos, isso é uma constante, não dá pra 
repetir a mesma atividade metodológica sempre, porque isso também te cansa, você fica um 
pouco desmotivado sempre fazendo a mesma coisa, e eu acho que essa é uma situação que 
o ensino superior nos proporciona, a cada dia é uma situação nova, é uma temática nova 
que ocorre na sociedade e você com a disciplina, com o conteúdo que você tem trabalhado, 
potencializa esses eixos com os alunos. 

Nós professores influenciamos na identidade profissional de nossos alunos, vejo 
essa influência como muito importante. 

Hoje, quando observo minha relação com a docência vejo que, cada vez mais, ela 
vem sendo consolidada porque. ao longo de um tempo, invisto em ser um melhor professor. 
Essa preocupação iniciou a partir do momento que eu quis fazer a pesquisa, tanto na 
especialização como também no próprio Mestrado em Educação. Ao buscar mais 
conhecimentos, passei a ter mais elementos para avaliar minha prática, porque acabei 
fazendo uma auto-avaliação do trabalho que desenvolvo. Hoje, ao iniciar o doutorado, em 
que eu fui recentemente aprovado, pretendo investigar ainda mais essa contribuição da 
docência no âmbito das universidades. Obviamente, atrelando ao contexto tecnológico, até 
porque é o meu viés, a minha área de atuação. Na universidade, além de atuar na 
graduação, tive oportunidade de atuar na pós-graduação, mais especificamente na 
especialização. Isso demonstra a necessidade dessa mudança, como “ser camaleão” a cada 
momento. Claro que alguns eixos são fundamentais e temos que priorizar, ou seja, um tema 
enfatizado por mim é essa relação da docência com o contexto tecnológico, ou seja, tentar 
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trazer para a docência alguns elementos que estão presentes dentro do contexto tecnológico, 
como por exemplo, a inovação, o dinamismo, a motivação são características que seduzem. 
Tento com esse diálogo repassar uma identidade docente que possa estabelecer essa mesma 
perspectiva de compreendermos que precisamos estar em constante busca. Acredito que 
temos que ser motivadores da busca incessante, visto não estarmos acabados, e sim estamos 
em constante mudança, cada ano letivo são novas esperanças, são novas perspectivas que 
você tenta trazer, embora infelizmente isso não seja sempre relatado. 

Quanto à trajetória sócio-profissional, ela tem acompanhado a formação da minha 
identidade profissional, venho crescendo dentro da própria instituição, assim como 
externamente. Entendo que minha principal contribuição deve ser para a sociedade e 
oportunizar o acesso aos alunos que vêm das camadas populares, desprovidos dos mesmos 
sonhos e realidade evidenciados por poucos. Assim, tento disseminar, a partir da prática 
docente, possibilidades para a mudança e o alcance de seus objetivos, mostrando, é claro, as 
barreiras existentes e que os mesmos devem superar, valorizando e estimulando a auto-
estima.  

Entendo que, ao considerar o processo educacional como um processo a ser 
desenvolvido por e para pessoas, não podemos ter uma atitude diferente, isto é, valorizar a 
ação docente em busca da humanização de tal relação, mesmo em um mundo cada vez mais 
tecnológico. Com essa valorização, não é diferente também o próprio reconhecimento do 
trabalho desenvolvido no contexto, principalmente, educacional. Isso tem sido muito 
significativo porque tento, também, na medida do possível, estar contribuindo também nas 
escolas, nas outras universidades com trabalhos. E tenho recebido reconhecimento. Em 
alguns setores, principalmente na Secretaria de Educação, muita gente conhece o Professor 
Roberto da UEPA, muita gente já ouviu falar de mim. Há uma integração muito 
interessante. Ela tem acompanhado essa dimensão sócio-profissional. Tive oportunidade 
dentro da universidade de coordenar um programa, iniciar a idéia de ampliar o processo de 
interiorização da universidade com o Curso de Formação de Professores, hoje também 
coordeno a parte de educação à distância. Achava-se que seria impossível um aluno do 
interior cursar uma universidade, agora, vejo nessa dimensão que temos criado uma válvula 
de escape muito interessante, não só demonstrando o desenvolvimento da universidade 
como o nosso, também o nosso trabalho, o reconhecimento das nossas ações,  mas sempre 
assim, pé no chão, de forma muito humilde, conscientes que nós podemos ainda fazer 
muito mais. 

Enfim, hoje, quando penso em o que é ser docente? Ser docente é adorar o que você 
faz, gostar do que você faz, porque a sala de aula em determinados momentos ela traz 
grandes contribuições, mas também traz grandes frustrações, então se você não gostar não 
tem como funcionar essa química, então ser docente é você adorar e se identificar com o 
que você faz, ter gosto, todo dia chegar na sala de aula, mesmo com os problemas que estão 
ocorrendo externamente, você desenvolver seu trabalho com aquilo que o aluno quer, não 
adianta você jogar no aluno toda a culpa, a responsabilidade pelo que está ocorrendo, então 
é isso, o aluno ter alguém em quem ele possa se apoiar, ter alguém que goste do que está 
falando, do que está fazendo, é isso que me identifica com o meu trabalho, assim como é 
necessário ter domínio do conteúdo, das ações, mas se você não gostar, não tem química, o 
aluno fica insatisfeito, seu trabalho não rende. 
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ANEXO 5 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 
A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR 

          Caro (a) Professor (a) 
Você está sendo convidado para participar como voluntário de uma pesquisa que 

está sendo realizada na Universidade do Estado do Pará, visando fornecer dados para a 
dissertação de mestrado do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade 
Federal de Pernambuco.  

A investigação aborda sobre “A Identidade Profissional do Docente no Ensino 
Superior”, especificamente os que atuam nos cursos de licenciaturas. Enquanto 
pesquisadora, nosso objetivo é ampliar análises acerca da construção da identidade 
profissional docente, tendo como ponto de partida a realidade vivenciada por professores 
que atuam na UEPA. 

A ampliação da temática identidade profissional docente exige a interlocução com 
você professor (a), a fim de resgatar o processo de construção de sua trajetória profissional.  

Os dados serão coletados por meio de um memorial que será gravado e transcrito. 
Para alcançar os objetivos propostos, o referido memorial precisa conter informações 
precisas sobre a construção de sua identidade profissional. Assim convidamos você a 
relembrar sua história de vida, tendo como parâmetro situações marcantes de sua vida 
como, por exemplo: sua infância, adolescência, como se tornou docente, o que pensa sobre 
sua profissão, como se identifica com a docência superior, como se percebeu enquanto 
docente na fase inicial (incertezas, frustrações e inconseqüências) e atualmente em que fase 
se vê, como se relacionou e se relaciona com seus pares, saber sobre como identifica sua 
realização profissional, conhecer suas perspectivas, expectativas sociais, dificuldades, 
frustrações e descobertas. 
          O relato subsidiará a identificação da trajetória profissional e pessoal, frente a ação 
pedagógica, na UEPA  
         Enquanto pesquisadora, desde já agradeço a valiosa contribuição para esta pesquisa, 
posto que frente aos inúmeros compromissos é salutar a disponibilidade de você, colega em 
fornecer dados relevantes para a conclusão de nossa pesquisa. E nos colocamos disponíveis 
para qualquer diálogo que se faça necessário. 
 
                                                        Aldeniza Ximenes 
Fone: 88543938 
E-mail: aldenizaximenes@yahoo.com.br 
 Li e compreendi este termo de consentimento e todas as minhas dúvidas foram 
sanadas. Recebi explicações sobre o objetivo da pesquisa, portanto, aceito participar 
voluntariamente desta pesquisa. Eu recebi uma cópia deste consentimento. 
Nome do professor (a): ________________________________ 
Assinatura: ________________________________________ 
Data:__/__/ 
Nome do investigador: Aldeniza de Oliveira Ximenes 
Assinatura: ________________________________________ 
Data: __/__/__ 
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APÊNDICE 

 

ROTEIRO UTILIZADO PARA APROFUNDAMENTO DO FOCO DE 

INVESTIGAÇÃO. 

 

 

 

1. Conte-me sobre você. Como foi o seu percurso de vida e profissional. 

 

2. Por que você escolheu ser educador? 

 

3. Você pensou ou ainda pensa assumir outra profissão? 

 

4. Como você se percebeu enquanto docente na fase inicial? 

 

5. Como você se percebe hoje? 

 

6. O que representa para você tornar-se um/a docente? 

 

7. Como se identifica com a docência superior? 

 

8. Fale de seu fazer docente? 

 

9. Como você se relacionou e se relaciona com seus pares? 

 

10. Como foi e é sua relação com seus alunos? 

 

11. Qual sua maior dificuldade com a docência? 

 

12. O que significa para você identidade profissional docente? 

 


